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16.) A Bíróság által lezárt jogesetek alapján, a termékek, illetve 

szolgáltatások értékesítésekor az adó alapját az az összeg jelenti, 

amelyet a termékek, illetve szolgáltatások ellenértékeként az 

értékesítő ténylegesen kap. Az ellenérték tehát a szubjektív érték, 

azaz minden esetben a ténylegesen átvett érték, nem pedig 

valamely objektív kritériumok alapján megbecsült érték  

Európai Unió Bírósága C-288/94 sz. Argos ügy

Mottó
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2018. adóévben 

még hatályos szabályozás → Áfa törvény 259. § 15. pont

pénzhelyettesítő eszköz:  

 

 utalvány,  

 egyéb fizetési megbízás vagy ígérvény  
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Utalvány számvitele a a tényleges értékesítést végző

kibocsátónál 2018. adóévben

Vevő megvásárolja az utalványt  

T 381. Pénztár − K 478. Rövid lejáratú egyéb 

kötelezettség 

Utalvány saját beváltása  

T 478. Rövid lejáratú egyéb 

kötelezettség 

− K 9 Bevételek 

− K467. Fizetendő ÁFA 
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Utalvány számvitele, ha nem a kibocsátó teljesíti

az értékesítést 2018. adóévben

Utalvány beváltása értékesítésnél  

T 31. Követelések − K 9 Bevételek 

− K467. Fizetendő ÁFA 

 

Utalvány elszámolása a kibocsátóval 

 

T 38. Pénztár − K 31 Követelések 
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Utalvány számvitele 

az utalványforgalmazóknál 2018. adóévben

Vevő megvásárolja az utalványt  

T 381. Pénztár − K 478. Rövid lejáratú egyéb 

kötelezettség 

− K 9 Bevételek saját szolgáltatás után 

− K467. Fizetendő ÁFA saját 

szolgáltatás után 

Elszámolás az utalvány beváltójával  

T 478. Rövid lejáratú egyéb 

kötelezettség 

− K 381. Pénztár 
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a Tanács 2016/1065/EU irányelve (2016. június 27.) 

a 2006/112/EK irányelvnek az utalványok megítélése tekintetében 

történő módosításáról 

 

2018. évi XLI. törvény 

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, 

valamint a bevándorlási különadóról 

 

T/2931. számú 

törvényjavaslat 

 

Áfa törvény 2019. január 1. napjától hatályos szövege 

 

 

Új  jogszabályok 
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Hatályba lépés 

 

− a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványok 

esetében kell először alkalmazni 
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Egyszerűsítés

értékesítés = termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
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Utalvány fogalma → Áfa törvény 259. §

− termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás ellenértékeként 

(részleteként) kell elfogadni,  

 

 

− fel van tüntetve  

 termékek/szolgáltatások megnevezése, és  

 a lehetséges értékesítőinek a megnevezése 

a) magán az eszközön, vagy  

b) a kapcsolódó dokumentációban, vagy 

c) általános szerződési feltételekben 

 
forma nincs szabályozva, lehet

- papír, 

- plasztik, vagy 

- elektronikus
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Egycélú utalvány

− kibocsátásakor ismert a tárgyát képező termék/szolgáltatás 

 teljesítési helye,  

 fizetendő adó összege 
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Egycélú utalvány

− kibocsátásakor ismert a tárgyát képező termék/szolgáltatás 

 teljesítési helye,  

 fizetendő adó összege 

Többcélú utalvány

− az egycélú utalványtól eltérő utalvány

nem ismert

- a teljesítés helye,

- fizetendő áfa összege

161616



Példa egycélú utalványra 

− olyan TESCO utalvány, amelyet kizárólag műszaki cikkre 

lehet beváltani 

Példa többcélú utalványra

− olyan TESCO utalvány, amelyet bármely ott árult termékre 

be lehet beváltani 
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NEM minősül utalványnak az irányelv szerint 

 

 

 pénzt helyettesítő fizetési eszköz  

 

 a menetjegyek,  

 mozijegyek,  

 múzeumi belépők,  

 postabélyegek, vagy ehhez hasonlók 

 

 csak árengedményre jogosító ígérvények 

 

pl. a következő vásárlásnál beváltható kupon
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Utalvány beváltása 

 

− utalvány termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 

ellenértékeként, illetve részellenértékeként történő elfogadása 

 

megtörténik a tényleges értékesítés

pl. a termék fizikai átadása
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Utalvány beváltója 

 

− aki az utalványt termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 

ellenértékeként, illetve részellenértékeként saját név alatt 

elfogadja  

másik adóalany

az utalvány

kibocsátója

magánszemély

???
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Törvényi vélelem → Áfa törvény 18/A. §

Az egycélú utalvány  

 

a) saját név alatti  

b) minden egyes 

c) ellenértékért 

d) történő átruházását 

 

az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás 

nyújtásának kell tekinteni.  

egycélú utalvány átruházás  =  értékesítés
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Értékesítés törvényi vélelme az ÁFA-ban

Számvitelben kötelezettség keletkezik

Egycélú utalvány kibocsátása, átruházása

ÁFA szerinti számlázás és a számviteli árbevétel elszámolás

elválik egymástól
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Törvényi vélelem: ha a beváltó az egycélú utalvány 

kibocsátója→ Áfa törvény 18/A. §

egycélú utalványt

átruházza a kibocsátó

értékesítésről 

számla

egycélú utalványt

beváltja a kibocsátó

tényleges értékesítés

számviteli elszámolása
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Törvényi vélelem:  ha a beváltó az egycélú utalvány 

kibocsátójától eltérő adóalany→ Áfa törvény 18/A. §

a) a beváltó számláz értékesítést a kibocsátó felé

az utalvány értékéig

b) az ezt meghaladó ellenértékről számlát állít ki

az utalvány birtokosának
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Törvényi vélelem egycélú utalvány

ingyenes átruházásra → Áfa törvény 18/A. §

ÁFA köteles az egycélú utalvány ingyenes átruházása, ha 

− az átruházó adóalany eltér a kibocsátótól, és 

− az átruházót az adólevonási jog megillette
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Utalványt 

Kibocsátó Kft

Adókötelezettség keletkezése egycélú utalványnál
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Utalványt 

Kibocsátó Kft

Bárki másik

személy

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

Adókötelezettség keletkezése egycélú utalványnál
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Utalványt 

Kibocsátó Kft

Bárki másik

személy

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

Adókötelezettség keletkezése egycélú utalványnál
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Utalványt 

Kibocsátó Kft

Bárki másik

személy

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

termék/szolgáltatás

számla

Adókötelezettség keletkezése egycélú utalványnál
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Adóalany Kft
Bárki másik

személy

Utalványt 

Kibocsátó Kft

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

termék/szolgáltatás

számla

termék/szolgáltatás

számla

Egycélú utalvány továbbértékesítése 
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Bárki más

személy

Utalványt Kibocsátó 

Kft

Utalványt Kibocsátó 

Kft

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

egycélú utalvány

beváltás

Egycélú utalvány  átruházása és beváltása a kibocsátó által
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Bárki más

személy

Utalványt Kibocsátó 

Kft

Utalványt Kibocsátó 

Kft

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

egycélú utalvány

beváltás

termék/szolgáltatás

számla

Egycélú utalvány  átruházása és beváltása a kibocsátó által
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Bárki más

személy
Beváltó Adóalany Kft

Utalványt Kibocsátó Kft

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

egycélú utalvány

beváltás

termék/szolgáltatás

számla

termék/szolgáltatás

számla

Egycélú utalvány beváltása más által
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Utalványt 

Kibocsátó Kft

Nonprofit

szervezet
Hajléktalan

átruházás

ellenértékért

ingyenes 

átruházás

pl. segély

termék/szolgáltatás

számla

Egycélú utalvány ingyenes átruházása → Áfa törvény 18/A. §
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Bárki másik

személy Kereskedő Kft

Utalványt Kibocsátó 

Kft

többcélú utalvány

átruházás

ellenértékért

többcélú utalvány 

beváltása

termék/szolgáltatás

számla

Többcélú utalvány átruházása, majd beváltása

tényleges értékesítés teljesítésekor
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Többcélú utalvány átruházásához kapcsolódó szolgáltatás

az átruházó adóalanynál (pl. az ügynöknél) értékesítésnek 

minősül 

 

különösen  

 a forgalmazás 

 vásárlásösztönzés 

363636



Számlázás

− a vélelmezett ügyleteknél célszerű követni a tényleges 

értékesítések szabályait, hivatkozva a jogszabályhelyre 

és az utalvány átruházásra
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ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK

Értékesítési képviselet

saját nevében,

saját javára

saját nevében,

más javára

más nevében,

más javára

ügylet értékét

számlázza

jutalékot

számláz
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Ügynök Kft Bárki

Utalványt 

Kibocsátó Kft

átadás

értékesítésre

egycélú utalvány

átruházás

ellenértékért

a kibocsátó

nevében

Egycélú utalvány értékesítése közvetítő által
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Többcélú utalvány beváltásakor a 

teljesített értékesítés adóalapja → Áfa törvény 66/A. §

+ utalványért fizetett ellenérték 

− értékesített terméket/szolgáltatást terhelő adó összegével 

= adóalap 
 

többcélú utalvány beváltásakor 

tényleges és nem vélelmezett 

értékesítés történik
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Könyvelés az egycélú utalvány kibocsátónál

Egycélú utalvány átruházása 

ellenértékért 

 

T 38. Pénzeszközök − K 45. Rövid lejáratú kötelezettség  

− K467. Fizetendő ÁFA  

(vélelmezett értékesítés után) 

 

Egycélú utalvány beváltása (tényleges 

értékesítés) 

 

T 45. Rövid lejáratú kötelezettség 

T 5. és 8. Költségek, ráfordítások 

 

Egycélú utalvány elszámolása az 

utalvány beváltójával 

− K 9 Bevételek 

 

T 45. Rövid lejáratú kötelezettség  

(utalvány átruházása miatt) 

 

− T 38. Pénzeszközök 
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Könyvelés az egycélú utalvány vevőjénél

Utalvány megvásárlása  

T 35. Adott előlegek − T 38. Pénzeszközök 

− K466. Előzetesen felszámított ÁFA 

  

Utalvány beváltása termékre vagy 

szolgáltatásra 

 

− T 5. és 8. Költségek, ráfordítások 

 

− K 35. Adott előlegek 
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Be nem váltott egycélú utalványok

Áfa törvény 153/D. §  

 

Nem minősül az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó 

összegét meghatározó tényezők utólagos változásának: 

 

e) ha az egycélú utalvány ellenében nem teljesítenek 

termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást. 
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Az előadásban árengedménynek tekintem, ha  

 

– az eladó által meghirdetett katalógus ár, vagy  

– a szerződésben rögzített ellenérték 

 

valamilyen feltétel hatására csökken.  

A „csökkentő feltétel” formája lehet: 

– az eladó árajánlata, 

– a felek közötti szerződésben kikötött feltétel, 

– a szerződés módosítása.
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Nem árengedmény 

 

 

- elengedés 

 

- ajándék 

 

- engedményezés 

 

- ingyenes értékesítés (100%-os „árengedmény”)  
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Árengedmény típusai  

 

 azonnali ↔ utólagos 

 pénzbeli ↔ természetbeni 

 mennyiségi ↔ fizetési 

 sávos ↔ progresszív 

 egyoldalú ↔ többoldalú 
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Ha az árengedmény nincs számlázva:

az engedmény összege után

1. ÁFA-t és

2. helyi iparűzési adót 

kell fizetni
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Példák az árengedményre
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Diszkont (azonnali mennyiségi engedmény) 

 

 

1. ha többet vesz, azonnal csökken a vételár 

 

2. számlán megjelenik az engedmény 
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Rabatt (meghatározott forgalom elérése után adott 

visszatérítés) 

 

1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát 

 

2. későbbi vásárlásoknál eléri a mennyiségi feltételt 

 

3. az eladó helyesbítő számlát állít ki (a korábbi 

vételárat csökkenti) 

 

4. vevő visszakapja a korábbi vételár X %-át 
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Rabatt (meghatározott forgalom elérése után

csökkentett áron történő eladás)

1. számla

100 %

2. számla

100 %

elérik a kedvez-

ményezett mennyiséget

3. számla

95 %

Csökkentett ár alkalmazása
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Skontó → fizetési határidő előtti  

                                         kiegyenlítés ösztönzése 

 

1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát 

 

2. a vevő a kedvezményre jogosító határidőn a 

csökkentett vételárat megfizeti,  

 

3. az eladó helyesbítő számlát állít ki (a korábbi 

vételárat csökkenti) 
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Bónus1 

 

1. a vevő megvásárolja a célterméket, amelyhez 

kap egy ajándék terméket,  

 

2. a számlán a céltermék + ajándék vételára egy 

összeg 
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Bónus2 

 

1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát,  

 

2. az eladó a vételárral arányos „pontot” ad a 

vevőnek, 

 

3. következő vásárlásnál a „pont” beszámítható a 

vételárba → a számlában csökkenti a vételárat, 
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Közvetett 

 

1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát,  

 

2. az eladó az elszámolási időszak végén összesíti az 

forgalommal arányos engedményt, 

 

3. eladó visszafizeti az engedményt 
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Természetbeni 

 
1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát,  

 

2. a számlán 1. sorban szerepel az eladott vásárolt 

termék/szolgáltatás 

 

3. a számlán 2. sorban szerepel az kedvezményként adott 

termék  

 „nulla” értékkel, vagy  

 a két termék vételára egyetlen összeg 
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GYÁRTÓ

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.
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KERESKEDŐ

GYÁRTÓ

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.
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KERESKEDŐ

GYÁRTÓ

1.

megállapodás

akcióról

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.
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KERESKEDŐ VEVŐ

GYÁRTÓ

1.

megállapodás

akcióról

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.
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KERESKEDŐ VEVŐ
2.

számla

GYÁRTÓ

1.

megállapodás

akcióról
3.

számla bemutatása

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.
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KERESKEDŐ VEVŐ
2.

számla

GYÁRTÓ

1.

megállapodás

akcióról
3.

számla bemutatása

4.

visszatérítés

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.

636363



Kereskedő1

Kft
Vevő

Kereskedő2

Kft

1.

értékesítés

teljes áron

2.

értékesítés

a pontok

beszámításával

a számla a teljes 

értékről szól
árengedmény pontok

átadása

Többoldalú árengedmény → Áfa törvény 70. § (3) bek.

a kereskedők az árengedményt

nem számlázzák

646464
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Üzletpolitikai (reklám) céllal adott 

juttatás → Szja tv 1. sz mell. 8.14. és Áfa tv 70. § (2) bek.

a) széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány 

b) a nyújtótól független személy által is elérhető 

c) vásárlásához kapcsolódó  
1. árengedmény, vagy 

2. visszatérítés vagy  

3. áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más 

kedvezmény (pl. árura vagy szolgáltatásra váltható érték) 

az árengedmény összege kisebb, mint a

kedvezményre jogosító értékesítés összege 

kérdés: mit jelent az üzletpolitikai cél?
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Ajándéksorsolás

 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről 23. § 

 

 vásárlással egybekötött  

 

 vásárlónak adott sorsjegy nyilvános kihúzása 

 

 nyeremény csak természetben 

 

 10 nappal előbb bejelentett (melléklet: részvételi szabályzat), 

stb 

 

 végelszámolást is kell készíteni, stb. 
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Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen → Szja tv 4. § (2) 

bek 

 

a) az utalvány  

 

b) dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként 

értékkel bíró jog; 

 

c) elengedett, átvállalt tartozás; a magánszemély helyett teljesített kiadás, 

befizetés; 

 

d) kamatkedvezmény; dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes vagy 

kedvezményes használata, igénybevétele. 

Ajándéksorsolás

bankártya:

- Szja tv szempontjából pénznyeremény

686868



Vetélkedő, verseny  

 

− nem pénzben kapott díja nyereményből származó 

jövedelemnek minősül, ha 

 nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel 

meghirdetett  

 

 

− pénzbeni nyeremény egyéb jövedelem (szja+eho, a kifizető 

vonja le) 
 

696969



Nyereményből származó jövedelem → Szja tv 76. §

pénzbeni
az adót egy tételben 

kell a kifizetőnek levonnia, 

és befizetnie

természetbeni
a kifizetőt terhelő adó alapja

a nyeremény szokásos piaci 

értékének 1,18-szorosa

a természetbeni nyeremény átadása

adóköteles értékesítés az ÁFA-ba???

707070



A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, 

ráfordítások → Tao tv 3. sz. mell B) 

 

2. az adózó által üzletpolitikai (reklám) célból, magánszemélynek azonos 

feltételekkel és módon, nyilvános körülmények között adott 

kedvezmény, árengedmény, visszatérítés, termék, szolgáltatás révén 

nyújtott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti juttatás, 

továbbá a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott, a 

személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti áruminta; 

 

12. a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott 

sorsolásos játék, ajándéksorsolás keretében átadott, nyújtott nyeremény 

ráfordításként elszámolt értéke; 

717171



Üzleti ajándék →  Szja tv 3. § 27. pont

a juttató tevékenységével összefüggő 

 üzleti,  

 hivatali,  

 szakmai,  

 diplomáciai vagy 

 hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék  

(ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, 

valamint a kizárólag erre szóló utalvány). 

•formája tételesen meghatározott (nem lehet pénz)

•szükséges feltétel a kapcsolat

•üzleti cél

•egyes meghatározott juttatásnak minősül → Szja tv 70. §

727272



Egyes meghatározott juttatásnak minősül → Szja tv 70. § (3) 

vagy (6) bek. 

 

d) az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető 

üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a 

szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá, 

azzal, hogy a kifizető rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása 

esetén a kiszabható mulasztási bírság az adóalap 50 százaléka. 
 

Példa: Facebook lájkolók, vagy kérdőív kitöltők ajándéka

737373



747474



Számlakorrekciók célja

Eredeti

számla
Korrekció

Terhek

csökkentése

757575



Alapfogalmak

767676



Számlafajták a korrekció szempontjából 

1. eredeti számla

2. módosító (helyesbítő)

3. érvénytelenítő (storno)

4. javító

Számlával egy tekintet 

alá eső okirat 

Áfa tv 168. § és 170. §

777777



Eredeti számla 

a tényleges vagy feltételezett

teljesítést követően kiállított számla

ezt korrigálja a 

•módosító,

•érvénytelenítő,

•javító

számla

787878



Módosítás (helyesbítés)

az eredeti számlában szereplő

•végösszeg,

•az adóalap, 

•az adó összege

+ −
797979



Érvénytelenítés (stornó)

eredeti számlával dokumentált

teljesítés törlése

808080



Javítás 

az eredeti számla adóalapját, és adóösszegét nem érintő

•elírások

•adathiányok

kiigazítása

818181



Számla javításának szabályozása 

 

Szvt 165. § (2) bek. 

 

„Szabályszerű az a bizonylat…… amelyet - hiba esetén - 

előírásszerűen javítottak.” 

számviteli politikában:

- javító számla

•külön sorszámot kap, de

•adóalapot, adóösszeget nem befolyásol

828282



Számla pótlása

a törvényes határidőt

követő (eredeti) számla kiállítása

838383



visszautalás eredeti számlára

teljesítési időpont = eredeti számla teljesítési időpontja

keltezés = kiállítás napja

Korrekciós számla adatai

848484



nincs előírás

javasolt: 3 oszlopos

Helyes összeg Eredeti összeg Különbözet

Korrekciós számla formátuma

Helyes érték – eredeti tételek = ± különbözet

858585



 

HELYESBÍTŐ SZÁMLA 

 

Szállító adatai                                                                    Vevő adatai 

 

 A teljesítés kelte 

 

2015. november 5. 

A számla kelte 

 

2017. október 5. 

Fizetési határidő 

 

— 

Sorszám: 

 

0000/2017. 

 

                                 
                          Megnevezés 

 

   

Helyes 

összeg: 

 

Eredeti 

összeg 

 

Különbözet 

 

A 2015. november 5. napján kelt 12345/2011. sz. 

eredeti számla módisítása (helyesbítése) 

 

Nettó összeg:                                                                                                      10.000           10.000             0 

ÁFA összeg:                                                                                                          0                    2.700         −2.700 

Bruttó összeg:                                                                                                     10.000            12.700       − 2.700 

  

Összes különbözet:                         − 2.700 

 

 

868686



 

STORNO SZÁMLA 

 

Szállító adatai                                                                    Vevő adatai 

 

 A teljesítés kelte 

 

2015. november 5. 

A számla kelte 

 

2017. október 5. 

Fizetési határidő 

 

— 

Sorszám: 

 

0000/2017. 

 

                                 
                          Megnevezés 

 

   

Helyes 

összeg: 

 

Eredeti 

összeg 

 

Különbözet 

 

A 2013. november 5. napján kelt 12345/2011. sz. 

eredeti számla helyesbítése 

 

Nettó összeg:                                                                                                        0                 2.000             − 2.000 

ÁFA összeg:                                                                                                         0                    540             −    540 

Bruttó összeg:                                                                                                      0                 2.540             − 2.540 

  

Összes különbözet:                         − 2.540 

 

 

878787



 

HELYESBÍTŐ SZÁMLA 

 

Szállító adatai                                                                    Vevő adatai 

 

 A teljesítés kelte 

 

2015. november 5. 

A számla kelte 

 

2017. október 5. 

Fizetési határidő 

 

— 

Sorszám: 

 

0000/2017.2 

 

                                 

                          Megnevezés 

 

   

Helyes 

összeg: 

 

Eredeti 

összeg 

 

Különbözet 

 

A 2011. november 5. napján kelt 12345/2011. sz. 

eredeti számla helyesbítése 

 

Nettó összeg:                                                                                                         8.000                 10.000             − 2.000 

ÁFA összeg:                                                                                                          2.160                    2.700            −    540 

Bruttó összeg:                                                                                                     10.160                  12.700            − 2.540 

  

Összes különbözet:                         − 2.540 

 

 

888888



 

Helyes érték – eredeti tételek = ± különbözet 

 

negatív pozitív 

csökken az ELADÓNÁL 

 vevő követelés 

 fizetendő ÁFA 

 árbevétel 

növekszik az ELADÓNÁL 

 vevő követelés 

 fizetendő ÁFA 

 árbevétel 

csökken a VEVŐNÉL 

 kötelezettség 

 fizetendő ÁFA 

 költség, ráfordítás 

növekszik a VEVŐNÉL 

 kötelezettség 

 fizetendő ÁFA 

 költség, ráfordítás 

 

Korrekciós számla különbözetének elszámolása

898989



 1. T 31 - K 91-92  Az értékesítés nettó árbevételének - az általános forgalmi adó 

összegét nem tartalmazó - elszámolása az eredeti számla 

alapján. 

 2. T 31 - K 467  A eredeti számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa 

elszámolása. 

 3. T 91-92 - K 31  Az értékesítés nettó árbevételének - az általános forgalmi adó 

összegét nem tartalmazó - helyesbítése a helyesbítő számla 

alapján. 

 4. T 467 - K 31   A számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa 

helyesbítése a helyesbítő számla alapján.  

 

Könyvelési tételek helyesbítésnél → az eredeti vételár csökken

909090



Önellenőrzés

csak akkor 

ha az adó fizetési kötelezettség

•helyesbítés

•stornó

•pótlás

miatt egy korábbi elszámolási időszakban

növekszik (+) 
919191



Önellenőrzés Art 

 

49. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani 

elmulasztott adót, adóalapot …… az adózó helyesbítheti.  

929292



Önellenőrzés Art 

 

49. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani 

elmulasztott adót, adóalapot …… az adózó helyesbítheti.  

tehát nem kötelező!

939393



Számlakorrekciók szabályai 

az Áfa törvényben

949494



 

Adó alapjának utólagos csökkenése → 77 − 78. § 
 

Az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének 

elszámolása → 153/B. § 

 
A levonható adó utólagos módosulásának  

elszámolása → 153/C. § 

 

 

Számla korrekciók  szabályai az Áfa törvényben

959595



Adó alapjának utólagos csökkenése 

Áfa törvény 77. § (1) bek.

ha a szerződés utólag

•módosul, 

•megszűnés,

•érvénytelenség,

•létre sem jön

969696



Adó alapjának utólagos csökkenése

Áfa törvény 77. § (2) bek.

 

a) lízing, a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges 

használatának átengedése meghiúsul, 

 

b) betétdíjat visszatérítik; 

 

c) folyamatos teljesítésnél előre fizetett összeg meghaladja a 

járó ellenértéket, 
 

979797



Adó alapjának utólagos csökkenése

Áfa törvény 77. § (3) − (4) bek. árengedmények

 

 

(3) a teljesítést követően adnak szerződés szerinti 

árengedményt, 

 

 

(4) üzletpolitikai célból pénzt térítenek vissza  
 

 

989898



Az adóalap utólagos csökkenésének

feltétele

 

 

− számla érvénytelenítése, vagy 

 

− számla módosítása  
 

 

999999



 

abban az adómegállapítási időszakban amikor 

 

a) az érvénytelenítő/módosító számla a vevő 

rendelkezésére áll 

 

vagy 

 

b) az eladó az ellenértéket (előleget, betétdíjat) 

visszatérítette a vevőnek  

 

Fizetendő adó utólagos csökkenése 153/B. §

a)-b) eset

100100100



 

abban az adómegállapítási időszakban amikor 

 

c) az eladónál, ha visszatéríti a 77. § (4) bek. szerinti 

vételárrészt 

 

 

 

d) export kiléptetés megtörténik 90-360 nap között  

 

Fizetendő adó utólagos csökkenése 153/B. §

c)-d) eset

101101101



 

a fizetendő adó összegét növelő tétel 

abban az adómegállapítási időszakban  

 

a) amikor a módosító/érvénytelenítő okirat 

rendelkezésre áll 

 

b) a vevőnél, ha visszakapja a 77. § (4) bek. szerinti 

vételárat  

 

 

c) egyéb változás következik be  

 

A levonható adó utólagos csökkenése 153/C. §

102102102



 

az előzetesen felszámított adó összegét növelő tétel 

abban az adómegállapítási időszakban amikor 

 

 

a módosító okirat rendelkezésre áll 

 

 

 

 

 

A levonható adó utólagos növekedése 153/C. §

103103103



Számlakorrekció bevallásának időpontja

− a módosító, érvénytelenítő, és javító számla kibocsátását 

magában foglaló adóelszámolási időszakról benyújtott áfa-

bevallásban 

 

tehát a korrekciót az adóellenőrzés alatt

is el lehet végezni

104104104



Árengedmény típusai 

az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

105105105



Árengedmény típusai 

az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Teljesítés utánTeljesítéskor

106106106



Árengedmény típusai 

az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Teljesítés utánTeljesítéskor

Korábban elért 

engedmény 

beszámításával

Az értékesítéshez 

kapcsolódó 

engedmény 

beszámításával

107107107



Árengedmény típusai 

az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Teljesítés utánTeljesítéskor

Az árengedmény 

az eredeti számlán 

csökkenti az ÁFA 

alapját

Az ÁFA alapja

helyesbítő 

számlával 

csökkenthető

Az ÁFA alapja 

helyesbítő 

számlával 

csökkenthető

Korábban elért 

engedmény 

beszámításával

Az értékesítéshez 

kapcsolódó 

engedmény 

beszámításával

108108108



Árengedmény típusai 

az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Teljesítés utánTeljesítéskor

Az árengedmény 

az eredeti számlán 

csökkenti az ÁFA 

alapját és a nettó 

árbevételt

Az ÁFA alapja

helyesbítő 

számlával 

csökkenthető

Az ÁFA alapja 

helyesbítő 

számlával 

csökkenthető

Korábban elért 

engedmény 

beszámításával

Az értékesítéshez 

kapcsolódó 

engedmény 

beszámításával

Helyesbítés nélkül  

az utólag adott 

engedmény nem 

csökkenti a 

nettó árbevételt

109109109



Elektronikus adatszolgáltatás

ha egy eredeti számla adatszolgáltatásra került, akkor 

annak minden

•módosítása, és

•érvénytelenítése

adatszolgáltatás köteles

110110110



Konkrét példák 

a leggyakoribb korrekciók számviteli 

elszámolására, könyvelésére

111111111



Számviteli törvény 73. § (2) bek. 

az értékesítés nettó árbevételét CSÖKKENTŐ tételként kell elszámolni 
Megnevezés 

 

Helyesbítés 

utólag adott engedmény helyesbítő 

számlában, nyugtában rögzített értékét  

a teljesítés időpontjára  

szavatossági jogok (igények) érvényesítése 

során utólag adott engedmény  

a szavatossági igény megismerésének 

időpontjára  

pénzügyi lízing, részletfizetés, halasztott 

fizetés keretében visszavett termék 

visszavételkori piaci értéke (max. eredeti 

eladási ára) a helyesbítő, illetve stornó 

számlában, nyugtában rögzített, 

visszatérített értéke 

a visszavétel időpontjára  

a készlet értékesítéséhez kapcsolódó 

visszáru helyesbítő, illetve stornó 

számlában, nyugtában rögzített értéke  

a visszavétel időpontjára  

értékesített és később visszavett betétdíjas 

göngyöleg helyesbítő, illetve stornó 

számlában, nyugtában rögzített értéke 

a visszavétel időpontjára  

 

112112112



Számviteli törvény 73. § (3) bek. 

az értékesítés nettó árbevételét NÖVELŐ tételként kell elszámolni 
Megnevezés 

 

Helyesbítés 

készlet értékesítéséhez, a szolgáltatás-

nyújtáshoz kapcsolódóan utólag felszámított 

felár a helyesbítő számlában, nyugtában 

rögzített értéke 

 

a teljesítés időpontjára  

 

113113113



Vevőnél Eladónál 

77. § egyéb bevétel 

29. § (6) bek. egyéb követelés 

81. § (5) bek. egyéb ráfordítás 

43. § (1) bek. egyéb kötelezettség 

84. § (7) bek. o) pont  

pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

adott skontó max: 3% 

 

85. § (3) bek. o) pont  

pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

kapott skontó max: 3% 

 

Nem számlázott engedmény a számviteli törvényben

ha a skontó számlázott 

akkor lehet több is 3%-nál

114114114



 1. T 31 - K 91-92  Az értékesítés nettó árbevételének - az általános forgalmi 

adó összegét nem tartalmazó - elszámolása az eredeti számla 

alapján. 

 2. T 31 - K 467  Az eredeti számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa 

elszámolása. 

 3. T 38 - K 31  Az adott engedménnyel csökkentett követelés összegének 

elszámolása a pénzügyi teljesítés időpontjára vonatkozóan, a 

bankértesítés alapján. 

 4. T 879 - K 31  Az engedmény összegének elszámolása pénzügyi 

műveletek egyéb ráfordításaként a pénzügyi teljesítés 

időpontjára vonatkozóan, a bankértesítés alapján. 

 

Nem számlázott engedmény könyvelése

Ha nincs helyesbítés, akkor nem 

csökken az árbevétel, így nem csökken az 

iparűzési adó alapja sem!

115115115



Szerződés felbontása → pl. ingatlan vissza

eredeti 

számla

kibocsátása,

fizetendő ÁFA

szerződés

felbontása

sztornó 

számla

ÁFA + illeték

„vissza”

116116116



Eub C-337/13. sz. Almos Agrárkülkereskedelmi Kft.ügy 

 

EBH2015. K.11. 

A Kúria a HÉA irányelv 90. cikkének (1) bekezdése alkalmazásával 

döntött arról, hogy a felperest megilleti az adóalap csökkentése. Az 

irányelv közvetlen hatályának kérdése  

[2007. évi CXXVII. tv. 77. § (1) bek.; 112/2006/EK irányelv 90. cikk].  

 

Szerződés felbontása

117117117



A visszáru 

típusai

Az áru átvételekor a vevő 

egyes tételeket visszautasít

A korábbi vevő, a 

tulajdonát képező terméket 

visszaadja az eladónak

Az átvétel előtt 

az eladó már 

kiállította az

„eredeti” 

számlát

Az eladó kiállítja 

a helyesbítő 

számlát

A korábbi vevő 

állítja ki számlát 

a visszaadás  

napján 

118118118



Bíróság előtt:

nem jó

a számla,

ha fizetni kell

Könyvelésben:

jó a

számla

költségnek,

ÁFA levonásra

A nem fizető vevő vitatja a teljesítést

119119119



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 

 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 

elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 

pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

120120120



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 

 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 

elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 

pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

121121121



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 

 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 

elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 

pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

122122122



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 

 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 

elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 

pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 16. § (1) bek. 

 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a 

beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 

értékelni (az egyedi értékelés elve).  
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Számviteli törvény 42. § (1) bek. 

 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 

elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 

pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 16. § (1) bek. 

 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a 

beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 

értékelni (az egyedi értékelés elve).  
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Eladó

számlája

125125125



Eladó

számlája

Vevő teljesen

visszautasítja
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Eladó

számlája

Vevő teljesen

visszautasítja

számla

stornírozása
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Eladó

számlája

Vevő teljesen

visszautasítja

számla

stornírozása

Vevő részben

visszautasítja
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Eladó

számlája

Vevő teljesen

visszautasítja

számla

stornírozása

Vevő részben

visszautasítja

számla

helyesbítése
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Eladó

számlája

Vevő teljesen

visszautasítja

Vevő elfogadja,

de nem fizet

számla

stornírozása

Vevő részben

visszautasítja

számla

helyesbítése

130130130



Eladó

számlája

Vevő teljesen

visszautasítja

Vevő elfogadja,

de nem fizet

számla

stornírozása

behajthatatlan 

követelés

Vevő részben

visszautasítja

számla

helyesbítése

131131131



Ingyenes értékesítések adózási, 

könyvelési szabályai 

Budapest,  2018. november 13.
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Előadó: 

 

Dr Pallós Veronika ügyvéd, adótanácsadó 

                                         dr.pallos.veronika@adko.hu  
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Ingyenesség fogalma 

Számviteli változások 

Időbeli elhatárolások 

 

Térítés nélkül átadott eszközök 

Tartozásátvállalás 

Elengedett kötelezettség 

Átadott pénzeszközök 

Térítés nélküli szolgáltatás 

ÁFA elszámolása 

Tao elszámolása 

Tartalom:
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6:235. § [Ajándékozási szerződés] 

 

 

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog 

tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott 

a dolog átvételére köteles. 

 

Ptk kötelmi jog
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6:235. § [Ajándékozási szerződés] 

 

 

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog 

tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott 

a dolog átvételére köteles. 

 

ez a szerződéstípus nem konform

a számvitellel

pl. térítés nélküli szolgáltatás

Ptk kötelmi jog
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6:237. § [Ajándék visszakövetelése] 

 

 szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt 

létfenntartása érdekében 

 a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója 

az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására 

súlyos jogsértést követ  

 a szerződéskötéskor ismert feltevés utóbb véglegesen 

meghiúsult 

 

Ptk kötelmi jog
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Adásvételi szerződéssel vegyes ajándékozási szerződésről van 

szó, ha  

 

a kötelezettet - legalább részben - az ajándékozás szándéka 

vezette, de bizonyos ellenértéket mégis kapott a 

szolgáltatásért. 

 

Ptk kommentár
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Ingyenes ügylet fogalma ÁFA-ban

- az ügyletet nem lehet megbontani ‘kifizetett’ és ‘ellenérték’ 

nélküli részekre

- ha a vevő valamilyen összeget fizet nem minősülhet 

ellenérték nélkül átadottnak

Eub C-412/03. sz. ügy

140140140



Látszólagos ingyenesség

színlelés (Ptk 6:92) marketing

(árba beépített)

− a színlelt szerződés semmis

− a leplezett szerződés alapján kell megítélni

az adókötelezettséget

az egyik fél 

titkos fenntartása közömbös

141141141
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Jogszabályi változások:

2013/34/EU irányelv

2015. évi CI. törvény

módosították 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt (Szvt)
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1. Rendkívüli eredmény megszűnt

2. Rendkívüli bevételek/ráfordítások helyett

Egyéb bevételek/ráfordítások

és

Pénzügyi műveletek bevételei/ráfordításai

144144144



 apportálás, 

 jogutód nélküli megszűnés, 

 átalakulás, egyesülés, szétválás, 

 tőkeleszállítás tőkekivonás útján, 

 térítés nélküli átadás, átvétel, 

 ajándék, hagyaték, többlet, 

 tartozásátvállalás, 

 elengedett követelés és kötelezettség 

 elévült kötelezettség, 

 fejlesztési támogatás, 

 végleges pénzeszközátadás, 

 áttérés egyszeres könyvvitelről 
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Nem változott → összemérés elvét követni kell                            

időbeli elhatárolások
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Időbeli elhatárolások
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Időbeli elhatárolások

AKTÍV
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Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV
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Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV

Eredményt

NÖVELŐ
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Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV

Eredményt

NÖVELŐ
Eredményt

CSÖKKENTŐ
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Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV

Eredményt

NÖVELŐ

Halasztott 

ráfordítások

Eredményt

CSÖKKENTŐ
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Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV

Eredményt

NÖVELŐ

Halasztott 

ráfordítások
Halasztott 

bevételek

Eredményt

CSÖKKENTŐ

taxatív felsorolás Szvt 33. § és 45.§
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„Egyéb bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként 

időbelileg el kell határolni…..”

„Egyéb bevételként kell kimutatni a ….halasztott bevételként 

elszámolt, időbelileg elhatárolt összegből …..a kapcsolódó 

költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeget.”

Passzív időbeli elhatárolás:

Elhatárolás megszüntetése:
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„….halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés 

nélküli tartozásátvállalás során ……átvállalt és pénzügyileg 

nem rendezett kötelezettség egyéb ráfordításként 

elszámolt megállapodás szerinti összegét.” 

„Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek 

a megállapodás szerinti pénzügyi rendezésekor, 

a teljesítésnek megfelelően kell az egyéb ráfordításokkal

szemben megszüntetni.”

Aktív időbeli elhatárolás:

Elhatárolás megszüntetése:
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időbeli elhatárolás akkor, ha  

 

 az átvállalt kötelezettség összege, és 

 

 az egyéb bevételként vagy pénzügyi műveletek bevételeként 

elszámolt összeg 

 

meghaladja az 1 millió forintot 

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról
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Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:
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Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

 egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 
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Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

 egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 
 

161161161



Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

 egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír, 

kölcsön 
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Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

 egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír, 

kölcsön 

 

 forgóeszközök között nyilvántartott részesedések, értékpapír  
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Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

 egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír, 

kölcsön 

 

 forgóeszközök között nyilvántartott részesedések, értékpapír  

 

 jogszabály alapján üzemeltetőnek átadott eszköz (beruházás) 
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Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

 egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 

 befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír, 

kölcsön 

 

 forgóeszközök között nyilvántartott részesedések, értékpapír  

 

 jogszabály alapján üzemeltetőnek átadott eszköz (beruházás) 
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Térítés nélkül átadott eszközök elszámolása  

átadónál 

 

Átadott eszköz 

 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

egyéb eszköz  

 

Egyéb ráfordítás könyv szerinti 

részesedés  

(befektetett pénzügyi eszközök) 

Részesedésekből származó 

ráfordítás, árfolyamveszteség 

könyv szerinti 

értékpapír, kölcsön 

(befektetett pénzügyi eszközök) 

Befektetett pénzügyi eszközök 

(értékpapírok, kölcsönök) 

ráfordítása, árfolyamvesztesége  

könyv szerinti 

részesedések, értékpapír 

(forgóeszközök) 

Pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításai 

könyv szerinti 

üzemeltetőnek  Egyéb ráfordítások könyv szerinti 

 

halasztott ráfordításként elhatárolható  

166166166



Térítés nélkül átvett eszközök elszámolása  

átvevőnél 

 

Átvett eszköz 

 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

egyéb eszköz Egyéb bevétel piaci  

részesedés  

(befektetett pénzügyi eszközök) 

Befektetett pénzügyi 

eszközökből származó bevétel 

piaci  

értékpapír, kölcsön 

(befektetett pénzügyi eszközök) 

Befektetett pénzügyi 

eszközökből származó bevétel 

piaci  

részesedések, értékpapír 

(forgóeszközök) 

Pénzügyi műveletek egyéb 

bevétele 

piaci  

 

halasztott bevételt kell elszámolni 
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Ptk 6:203. § [Tartozásátvállalás]

Szereplők: 

 

a) kötelezett 

 

b) jogosult 

 

c) harmadik személy (átvállaló)  
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Tartozásátvállalás típusai

háromoldalú

(jogosult hozzájárul)

jogszabályon alapuló

teljesítésátvállalás

(kötelezett és az

átvállaló között)

170170170



Tartozásátvállalás elszámolása

a kötelezettnél

Tartozásátvállalás Könyvelés helye Érték

eszköz nem kapcsolódik Egyéb bevétel szerződés szerinti 

összeg

eszköz (nem részesedés, nem 

értékpapír) kapcsolódik

Egyéb bevétel szerződés szerinti 

összeg

befektetett pénzügyi eszközök 

közötti részesedés kapcsolódik

Részesedésekből származó 

bevétel 

szerződés szerinti 

összeg

befektetett pénzügyi eszközök 

közötti értékpapír, kölcsön 

kapcsolódik

Befektetett pénzügyi 

eszközökből származó bevétel

szerződés szerinti 

összeg

forgóeszközök közötti részesedés, 

értékpapír kapcsolódik

Pénzügyi műveletek egyéb 

bevétele

szerződés szerinti 

összeg

halasztott bevételt kell elszámolni max. a beszerzett eszköz 

könyv szerinti értékéig
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Tartozásátvállalás elszámolása

az átvállalónál

Tartozásátvállalás Könyvelés helye Érték

minden fajta Egyéb ráfordítás szerződés 

szerinti összeg

halasztott ráfordítás

172172172
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Elengedett kötelezettség elszámolása 

a kötelezettnél (adósnál) 

 
Kötelezettség  

 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

a hitelező által elengedett, 

valamint az elévült, ahhoz 

beszerzett eszköz nem 

kapcsolódik 

Egyéb bevétel kötelezettség 

összege 

részesedésnek vagy értékpapírnak 

nem minősülő beszerzett 

eszközhöz kapcsolódik 

Egyéb bevétel kötelezettség 

összege 

befektetett pénzügyi eszközök 

közötti részesedés kapcsolódik 

 

Részesedésekből származó 

bevétel  

kötelezettség 

összege 

befektetett pénzügyi eszközök 

közötti értékpapír, kölcsön 

kapcsolódik 

Befektetett pénzügyi 

eszközökből származó bevétel 

kötelezettség 

összege 

forgóeszközök közötti 

részesedések, értékpapír  

Pénzügyi műveletek egyéb 

bevétele 

kötelezettség 

összege 
 

halasztott bevétel a könyv szerinti értékig
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Elengedett követelés elszámolása 

a jogosultnál (hitelezőnél) 

 

Követelés  

 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

behajthatatlannak nem 

minősülő 

Egyéb ráfordítás könyv szerinti  
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Pénzeszközök átadása  

átvevőnél 

 

Átadott pénzeszköz 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

nem fejlesztési célra kapott 

támogatás, véglegesen átvett 

pénzeszköz 

Egyéb bevétel tényleges összeg 

fejlesztési célra kapott, 

pénzügyileg rendezett 

támogatás 

Egyéb bevétel tényleges összeg 

 

halasztott bevétel 
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Pénzeszközök átadása  

átadónál 

 

Átadott pénzeszköz 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

nem fejlesztési célra adott 

támogatás, véglegesen átadott 

pénzeszköz 

Egyéb ráfordítás tényleges összeg 

fejlesztési célra adott, 

pénzügyileg rendezett 

támogatás 

Egyéb ráfordítás tényleges összeg 
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Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása 

a nyújtónál 

Szolgáltatás Könyvelési hely Érték 

minden fajta egyéb ráfordítás bekerülési + áfa 

 

180180180



Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása 

az igénybe vevőnél 

Szolgáltatás Könyvelési hely Érték 

minden fajta egyéb bevétel piaci 

 

181181181
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Ingyenes átadáshoz kapcsolódó ÁFA elszámolása

ha az ÁFA-t az átadó viseli

Átadónál

egyéb ráfordítás
Átvevőnél

egyéb bevétel

ha az ÁFA-t az átvevő viseli

Átadónál

követelés

Átvevőnél

kötelezettség
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Ingyenes értékesítés

ÁFA kötelezettsége

Vállalkozási célból Vállalkozás idegen

 beszerzési ÁFA 

levonható

 az átadás nem 

adóköteles

 beszerzési ÁFA 

levonható

 az átadás 

adóköteles

NAV álláspontja: 2014/57. Adózási kérdés
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Ingyenes átadások ÁFA-ja

Példa: üzletközpont + odavezető út

ingyenes átadás

önkormányzatnak
számlázva

megrendelőnek

vételár: 100 + ÁFA

NAV szerint fizetendő adó alapja:

100 + út előállítási értéke
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Kfv.VI.35.633/2012 

 

„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre 

vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából 

személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése 

végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a 

körbe.” 

 

Kúria
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Kfv.VI.35.633/2012 

 

„….az Áfa tv. 11.§ (1) bekezdése csak olyan termékekre 

vonatkozik, melyeket az adóalany a saját vállalkozásából 

személyes vagy alkalmazottai szükségletei kielégítése 

végett vont ki, más termékek nem vonhatók ebbe a 

körbe.” 

 

Kúria
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Nem tartozik az Áfa tv. 124. § (1) bek. d) pont szerinti 

levonási tilalom alá, mivel: 

 bérletnek minősül az Áfa tv. 259. § 4. pontja szerint 
„az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges 

használatáért téríti ” 

 

 a beszerző kizárólag adóköteles tevékenységet végez 

Példa: cégautó ingyenes magánhasználat ÁFA-ja

szgk nyílt végű lízingnél
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A magánhasználat adóköteles az Áfa tv. 14. §-a szerint 

 

Fizetendő áfa keletkezik – Áfa tv. 69. §  

A magánhasználat 

érdekében felmerült kiadás 

összege az adó alapja

Példa: cégautó ingyenes magánhasználat ÁFA-ja

szgk nyílt végű lízingnél
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Számlázás ingyenesség esetén

− az ingyenes, de értékesítésnek minősített (vélelmezett) 

ügyleteknél célszerű követni az ellenértékes értékesítések 

szabályait, hivatkozva a jogszabályhelyre és az ingyenességre 

 

− adó alapja terméknél → Áfa tv 68. §  

 beszerzési ár,  

 előbbi hiányában a teljesítéskor megállapított előállítási 

értéke 

 

 

− adó alapja szolgáltatásnál → Áfa tv. 69. §  

 a teljesítés érdekében kiadásként felmerült összeg. 
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Juttatás 

Kinek adható? 

 bárkinek,  

de növelő tétel Tao tv 8. § (1) bek. d) alapján, ha 

- az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére, 

vagy  

      - nem adott nyilatkozatot (kivéve: közhasznú szervezet) 
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Juttatás fogalma

Taxatív felsorolás Tao tv 3. sz. mell A) 13. pont 

 

 adott támogatás, juttatás,  

 véglegesen átadott pénzeszköz,  

 a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke 

(kivéve: áruminta) 

 átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti 

eredmény terhére elszámolt összege,  

 térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, 

valamint  

 e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt 

ÁFA 
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Juttatásban részesülő nyilatkozata Tao tv 3. sz. mell. A) 13.

- a juttatás adóévében 

- az eredmény 

- e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva 

- nem lesz negatív 
 

kiállítás: 

beszámoló elkészítését követően
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Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

Az adózás előtti eredményt növeli: 

 

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 

követelés,  
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Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

Az adózás előtti eredményt növeli: 

 

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 

követelés, kivéve 
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Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

Az adózás előtti eredményt növeli: 

 

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 

követelés, kivéve 

 

1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy 

2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem 

minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, 

amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, 

 

nem növelő tétel, ha

- magánszemélynek, vagy 

- nem kapcsoltnak

engedik el
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Osztalék követelés elengedése 

Tao 29/Q. §

csökkenti a társasági adó alapját  

 

- a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére 

tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege,  

 

- nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az 

elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli 

ráfordítás összege (kivéve, ha a követelést ellenőrzött 

külföldi társasággal szemben engedte el) 

kapcsoltaknál is!
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Várjuk 

kérdéseiket

Dr Pallós Veronika ügyvéd, adótanácsadó

dr.pallos.veronika@adko.hu

Vadász Iván okleveles adószakértő

adko@adko.hu
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Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások
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