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Üzleti partner ellenőrzéseÜzleti partner ellenőrzése
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Ellenőrizze üzleti partnerét!
2018.10.26. 

…….Fontos meggyőződni arról, akár személyesen is, hogy a 
leendő partner ténylegesen folytat-e tevékenységet a székhelyén, 
illetve telephelyén, vannak-e alkalmazottai, képes-e a vállalt 
szolgáltatás, termékértékesítés teljesítésére…..
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NAV 3012/2018. útmutató

az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog 
érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során 

figyelembe vett szempontokról

https://www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok
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1. üzleti partner (eladó) adatainak, teljesítő képességének vizsgálata 
(pl. eladó cégjegyzékének kinyomtatása, személyazonosítás,
meghatalmazás)

2. üzleti partner adóalanyiságának ellenőrzése 
(pl. NAV adóalanyok listájából nyomtatás)

3. Áru átadás−átvétel és a szállítás igazolása

4. utalás az eladónak a cégjegyzékben megjelölt bankszámlájára 

5. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése
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Személyek azonosítása

– meghatalmazás,

– cégjegyzésre jogosultság,

– személyi igazolvány fénymásolata

azonosítani kell:
- képviselő,
- közvetítő,
- áruátvevő,
- sofőr, stb.
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Ellenérték megfizetése

- kerülni kell a készpénz fizetést

- banki átutalás, kártyás fizetés

- hitelfinanszírozás, akkredítív, stb.
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https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-
hu.do

EU céginformációk
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Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltételei:

1. van két tagállam és ott nyilvántartott 1-1 adóalany

2. van termékértékesítés és elszállítás másik tagállamba

3. az eladó vagy a vevő szervezi a szállítás

tényállás: Áfa tv 89. § (1) bek.
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Szükséges óvintézkedések

• Képviselők igazolványainak lefénymásolása
• Közösségi adószám ellenőrzésének kinyomtatása
• Banki átutalás

• Nyilatkozat arról, hogy a vevő kötelezettséget vállal a 
másik tagállamba történő elszállításra

• Elszállítás visszaigazolása pl. postai úton

• Szállítójárművek rendszámának, sofőrök nevének felírása, 
elszállításkor igazoltatás

• Dokumentáció (levelezés, megrendelők) megőrzése.
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Közösségi adószámok megerősítése

– írásbeli igazolásokat a NAV a kérelem 
előterjesztésétől számított 8 munkanapon belül 
küldi meg 

– a kijelölt ügyfélszolgálati irodán, kirendeltségen 
személyesen megjelent ügyfelek által kért igazolások 
a helyszínen kiadásra kerülnek
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Adómentesség elvesztése 

ha valamelyik feltétel nem teljesül

például:
− a vevő vevője szállítja el az árut,
− a terméket nem viszik ki másik tagállamba
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Másik tagállamba 
szállítás igazolása

Független 
fuvarozó

szállít

Eladó saját 
eszközével

szállít

Vevő saját 
eszközével

szállít

- vevő által 
igazolt CMR 

fuvarlevél

- rakományjegyzék 
- a kiszállítást igazoló egyéb 
okmány (pl. menetlevél, 
útnyilvántartás, írásbeli 
megrendelés, átadás-átvételi 
jkv.)
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Szállítás ellenőrzése

legbiztosabb:

- az eladó által megbízott független fuvarozó, 
szállítmányozó

- a külföldi átvétel igazolása a CMR-en
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2013/38. Adózási kérdés

termék más tagállamba történő kiszállítása 
igazolásának módja Közösségen belüli 

adómentes értékesítés esetén

fokozza a jogbizonytalanságot
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A legfontosabb tanács

1. ellenőrizni kell az üzleti partnert

2. kézben kell tartani a termékszállítást

ellenkező esetben vagyontalan cégen
keresztül kell kereskedni
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Tulajdonjog-fenntartásTulajdonjog-fenntartás
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A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején 

- a dolgot nem idegenítheti el,

- és nem terhelheti meg,

ezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem rendelkezik 
tulajdonosként 

Tulajdonjog-fenntartás Ptk 6:216. §
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Áfa törvény 9. § (1) bek.

Termékértékesítés:

a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő 
átengedése, 

mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre 
jogosítja.

Tulajdonjog fenntartás
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Tulajdonjogfenntartás

Átadás-átvétel Vételár kiegyenlítése

Nincs teljesítés
Nincs számla

Teljesítés
Számla kibocsátás
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Tulajdonjogfenntartás 
Könyvelés a 0. számlaosztályban

A számviteli törvény 160. §-a szerint:

A 0. számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat 
tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti 
eredményt, a vagyon összegét nem befolyásolják.
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Számviteli törvény 72. § (3) bek.

Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja

a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, 
továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő 
eladáskor az eladott termék számlázott - általános forgalmi 
adót nem tartalmazó - ellenértékét, eladási árát, a termék 
átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, a 
tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.
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Számviteli törvény 72. § (3) bek.

Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja

a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, 
továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő 
eladáskor az eladott termék számlázott - általános forgalmi 
adót nem tartalmazó - ellenértékét, eladási árát, a termék 
átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, a 
tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.
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Számviteli törvény 72. § (3) bek.

Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja

a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, 
továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő 
eladáskor az eladott termék számlázott - általános forgalmi 
adót nem tartalmazó - ellenértékét, eladási árát, a termék 
átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, a 
tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.
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A tulajdonjog-fenntartás előnyei

1. A termék átadása nem keletkeztet Áfa, Tao és Hipa
fizetési kötelezettséget.

2. Az eladó tulajdonjoga fennmarad, tehát a vevő 
birtokában lévő eszköz a felszámolás körébe tartozó 
vagyonnak nem része. 

3. A bírósági vagy az adóvégrehajtó a vevő birtokában lévő 
eszközt nem foglalhatja le.

4. Az átadott termék a vevő tartozásának fedezetéül szolgál 
az eladó számára, így büntetőjogi szankció is kezdeményez-
hető.
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Fedezeti vétel és eladásFedezeti vétel és eladás
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Fedezeti vétel

- az eladó szerződésszegése esetén,
- az árut,
- a vevő mástól is beszerezheti

HA ez csak drágábban lehetséges,
akkor felárat 
az eladó köteles megtéríteni

Fedezeti szerződés →  PTK 6:141. §
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Fedezeti eladás

- az vevő szerződésszegése esetén,
- az árut,
- az eladó másnak is értékesítheti

HA ez csak olcsóbban lehetséges,
akkor a veszteséget
a vevő köteles megtéríteni
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ElőlegElőleg

404040



Előleg – részteljesítés – végszámla
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Számviteli politikában célszerű előírni

ha a vevővel kötött szerződés lehetővé teszi

− az előleget és/vagy
− a részteljesítést,

akkor a végteljesítés elismerését követően kiállított végszámla bruttó 
összege tartalmazza a teljesítés együttes bruttó értéket, amelyből a 
fizetendő (elszámolandó) összeg kiszámításakor le kell vonni

− a vevő által megfizett előleg bruttó összegét, és/vagy
− a részteljesítésről szóló számla bruttó értékét.
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Végszámla
nettó ÁFA bruttó

2013. 01. hó előleg 1000 270 1270

2013. 02. hó előleg 1000 270 1270

2013. 03. hó teljesítés 3000 810 3810

fizetendő 1000 270 1270

- a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000
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Végszámla
nettó ÁFA bruttó

2013. 01. hó előleg 3000 810 3810

2013. 03. hó teljesítés 3000 810 3810

fizetendő 0

- a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000
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Végszámla

- a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000
előleg + részteljesítés

nettó ÁFA bruttó

2013. 01. hó előleg 1000 270 1270

2013. 02. hó részteljesítés 1000 270 1270

2013. 03. hó teljesítés 3000 810 3810

fizetendő 1000 270 1270
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FoglalóFoglaló
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Foglaló sorsa → Ptk 6:185. §

Szerződés teljesül

Beszámít vételárba

Szerződés 
meghiúsul

Mindkét fél hibája,
vagy egyiké sem 

Egyik fél hibája

visszajár
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Szerződés 
meghiúsul

Egyik fél hibája

Foglalót adó hibája Foglalót kapó hibája

Elveszíti Kétszeresen kell visszaadnia
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Foglaló sorsa → Ptk 6:185. §

- a foglaló átadása előlegnek minősül az ÁFA-ban
számvitelben egyaránt → számla előlegről
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Foglaló sorsa → Ptk 6:185. §

- a foglaló átadása előlegnek minősül az ÁFA-ban
számvitelben egyaránt → számla előlegről

- ha „eldőlt a sorsa”, akkor a foglaló

a) egyéb bevétel/ráfordítás → előleg számla sztornírozása, 
majd számviteli bizonylat

b) beszámít a vételárba, 

c) visszajár → előleg számla sztornírozása
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KötbérKötbér
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Nemteljesítési Hibásteljesítési Késedelmi

Kamat szabályokEllenértéken felül jár

Kötbér típusai → Ptk 6:186. §
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− ÁFA-ban nem minősül értékesítésnek,

− számvitelben egyéb bevétel/ráfordítás

Kötbér  
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BánatpénzBánatpénz
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− az elállás jogát a felek bánatpénz fizetése ellenében is
kiköthetik

Bánatpénz Ptk 6:213. §

szolgáltatásnyújtásnak minősül → kötelezettségvállalás 
(Áfa tv 13. §)
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KezességKezesség
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JogosultKötelezett

Kezes

tartozik

Kötelezettséget vállal

Kezesség → Ptk 6:416. §
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ÓvadékÓvadék
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Óvadék  → Ptk 5:138. §

lényege:

a kielégítési jog megnyílásakor a jogosult az óvadékkal biztosított 
követelését az óvadék tárgyából (pénz) közvetlenül kielégítheti.
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Óvadék sorsa

Szerződésszerű 
teljesítés Szerződésszegés

Óvadék visszajár
Jogosult óvadékból 
kielégíti követelését
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Garanciális visszatartás

− az eladó a teljes összegről állítja ki a számláját
− a vevő visszatart  X %-ot

későbbi hiba esetén
a) eladó elvégzi a kijavítást, vagy
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Garanciális visszatartás

− az eladó a teljes összegről állítja ki a számláját
− a vevő visszatart  X %-ot

későbbi hiba esetén
a) eladó elvégzi a kijavítást, vagy
b) a vevő az óvadékból fizeti ki 3. személynek
a kijavítást és számlát ad az eladónak
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ElőszerződésElőszerződés
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Előszerződés → Ptk 6:73. § 

− a felek megállapodhatnak abban, hogy későbbi 
időpontban egymással szerződést kötnek 

nem keletkeztet adókötelezettséget
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BizományBizomány
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A bizományos → Ptk 6:281. §

a) díjazás ellenében 

b) a megbízó javára 

c) a saját nevében

adásvételi szerződést köt
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- limitált ár

- elszámolási kötelezettség

- eladatlan áru visszavétele

Bizomány jellemzői

− az adókötelezettség halasztása,
− az árú+befolyt vételár a megbízó
tulajdona 
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Eladási bizomány
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Eladási bizomány
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Eladási bizomány
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Eladási bizomány
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NAV szerint 
bizományos ↔ megbízó között 1db számla 
(bizományosi díjról nincs számla)

Ptk alapján
2 db számla 
értékesítősről + bizományosi díjról

Eladási bizomány
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Eladási bizomány
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ZálogjogZálogjog
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A zálogjog lényege

A jogosult más követeléseket megelőzően követelheti a 
kielégítést a zálogtárgyból

Tehát:

A jogosult harmadik személyekkel szemben elsőbbséget 
élvez
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Zálogjog alapítása

- Zálogszerződés alapján

- Jogszabályi rendelkezés alapján

- Zálogtárgy birtokátruházása

- Nyilvántartásba való bejegyzése
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Zálogszerződés

- Zálogtárgy megjelölése

- Biztosított követelés megjelölése

- Zálogjog típusa

- Keretösszeg (opcionális)

- Biztosított követelésre vonatkozó korlátozások 
(opcionális)
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Zálogjog típusai

Jelzálog

• ingó vagy ingatlan 
dolog, jog, követelés

• nyilvántartásba vétel

Kézizálog
(ezen belül: óvadék)

• ingó dolog

• a dolog kötelezett 
birtokából kikerül
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Zálogtárgy típusai

Egyedileg meghatározott

• több dolog is lehet
„egyetemleges zálogjog”

• de: a zálogtárgy nem 
változhat

Körülírással meghatározott

• „vagyontömeget terhelő”

• a zálogtárgy változhat
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Zálogtárgy megjelölése

Beazonosítható módon

Például:
Követelés elzálogosítása esetén

kötelezett
követelés jogcíme
szerződés típusa
szerződés kelte
követelés összege
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Zálogjog típusai

Jelzálog

• ingó vagy ingatlan 
dolog, jog, követelés

• nyilvántartásba vétel

Kézizálog
(ezen belül: óvadék)

• ingó dolog

• a dolog kötelezett 
birtokából kikerül
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Nyilvántartásba vétel 

1.) Ingatlan-nyilvántartás

2.) Egyéb közhiteles nyilvántartás – lajstrom
Kötelező, ha az ingó dolog közhiteles nyilvántartásban 
szerepel

Például:
gépjármű, hajó
társasági jogok

3.) Hitelbiztosítéki nyilvántartás
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Hitelbiztosítéki nyilvántartás

MOKK működteti

2013. évi CCXXI. tv. a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

18/2014. (III. 13.) KIM rendelet a hitelbiztosítéki 
nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról
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Hitelbiztosítéki nyilvántartás

Személyhez kötött nyilvántartás

Betekintés regisztráció nélkül, ingyenesen

Regisztrációhoz kötött a bejelentés

A bejelentésnek nem akadálya, ha a zálogjog tárgya 
még nem létezik
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Hitelbiztosítéki nyilvántartás tartalma

Személyhez kapcsolódóan tartalmazza a nem 
lajstromozott ingó dolgokon, jogokon és követeléseken 
alapított jelzálogjogokat

Valamint további biztosítéki jogokat, például:
• eladói nyilatkozatot tulajdonjog-fenntartással 

történő eladásról,
• lízingbeadói nyilatkozat,
• jogszerzési nyilatkozat vételi jog biztosítéki célból 

történő kikötéséről,
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Zálogjog alapítása

- Zálogszerződés alapján

- Jogszabályi rendelkezés alapján

- Zálogtárgy birtokátruházása

- Nyilvántartásba való bejegyzése
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Törvényes  zálogjogok

Vállalkozói szerződéshez kapcsolódó       – Ptk. 6:246. §
Fuvarozási szerződéshez kapcsolódó       – Ptk. 6:267. §

Megbízási szerződéshez kapcsolódó        – Ptk. 6:277. §

Bérleti szerződéshez kapcsolódó              – Ptk. 6:337. §

Haszonbérleti szerződéshez kapcsolódó  – Ptk. 6:353. §

Letéti szerződéshez kapcsolódó – Ptk. 6:363. §

Fizetési-számla szerződéshez kapcsolódó – Ptk. 6:397. §
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Függő követelésnek minősül a zálogjogosultnál

Kiegészítő mellékletben szereltetni kell a zálogjoggal 
biztosított kötelezettségeket a zálogkötelezettnél

ÁFA törvény hatályán kívül

Rendelkezési jogot nem szerzett a jogosult

Zálogjog alapítása
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Zálogjog érvényesítése

Bírósági végrehajtás útján

Rangsor:
• Zálogjoggal biztosított ingó 

esetén elsősorban a 
zálogjogosult

• Jelzáloggal biztosított 
ingatlan, légi-, vízi jármű 
esetén a zálogjogosultat 
megelőzi
• gyermektartás
• egyéb tartásdíj 
• munkabér

Bírósági végrehajtáson kívül

A zálogjogosult választása
szerint:
• Zálogjogosult értékesíti a

zálogtárgyat

• Zálogjogosult megszerzi a
zálogtárgy tulajdonjogát

• Érvényesíti az elzálogosított
jogot/követelést
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Fordított ÁFA

Áfa tv. 142. § (1) bek. f) pontja szerint:

Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti az adós 
és a hitelező …viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, 
amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének 
érvényesítésére irányul

Ha zálogjogosult megszerzi a tulajdont 

Zálog 
kötelezett

Zálog 
jogosult

929292



Jog kikötése és
birtokbaadás

birtok

Rendelkezési jogot kap

ÁFA

Ha zálogjogosult értékesíti a zálogtárgyat

Az adós és a hitelező közötti ügylet (a rendelkezési 
jog megszerzése) az Áfa tv. 10. § c) pont szerint 
termékértékesítésnek minősül,

Az Áfa tv. 142. § (1) bek. f) pont szerinti fordított 
adózás

939393



Ha zálogjogosult értékesíti a zálogtárgyat

1. Fordított Áfa

2. Általános szabályok

949494



Teljesítés igazolásaTeljesítés igazolása
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Teljesítés igazolása

− a gazdasági kapcsolat folyamatának dokumentálása

969696



A teljesítést alátámasztó okiratok

- banki dokumentumok,
- adóalanyiság ellenőrzése 
- szerződés
- üzleti levelezés, e-mail, telefon híváslisták
- fuvarokmányok,
- EKÁER bejelentés,
- összesítő nyilatkozat
- belföldi összesítő jelentés (e-számla)
- Intrastat
- származási okmányok
- átvételi igazolások,
- vámokmányok, stb…..

979797



A teljesítés igazolása → kivitelezésnél

- építési napló (191/2009 (IX.15.) Korm.rend)
- munkavédelmi bejelentés (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM r.) 
  
- alvállalkozói szerződés
- alvállalkozó átvilágítása (rendelkezik a szükséges személyi és 
   tárgyi feltételekkel)

- építési engedély 
- átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb…..

989898



Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

999999



1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 
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1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás

2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

101101101



1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás

2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése

3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

102102102



1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás

2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése

3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás

4.  a teljesítés (áru átadás−átvétel, szállítás) igazolásának módja

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

103103103



1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás

2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése

3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás

4.  a teljesítés (áru átadás−átvétel, szállítás) igazolásának módja

5. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

104104104



1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás

2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése

3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás

4.  a teljesítés (áru átadás−átvétel, szállítás) igazolásának módja

5. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése

6. kapcsolattartási formák, személyek

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

105105105
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2. Egyezkedés

Elévülés
Természetbeni kiegyenlítés 
Tartozásátvállalás
Elengedés 
Engedményezés
Lízing átruházás 
Fizetési halasztás

107107107



ElévülésElévülés

108108108



Elévülés → Ptk 6:21. §

− időtartama általában 5 év

− ezt követően a követelést bíróság előtt nem lehet 
érvényesíteni

az elévülési idő 1 év 
- fuvarozási és 
- szállítmányozási 
szerződés esetén

109109109



Elévülési idő 

nyugszik megszakad

az elévülési idő
meghosszabodik

az elévülési idő
újra kezdődik

110110110



Az elévülés nyugvása

• menthető okból,

• akadály megszűnését követően

+ 1 év

+ 3 hónap

111111111



Az elévülés megszakítása

• tartozáselismerés

• megegyezés,

• bírósági igényérvényesítés,

• követelés bejelentése csődeljárásban.

112112112



Tartozáselismerés  → Ptk 6:26. §

− közjegyző előtt → záradékolás → végrehajtható okirat

Vht 10. § b)

113113113



Egyezség → Ptk 6:27. §

• vitatott és nem bizonyított kérdések rendezése

• mindkét fél enged vagy csak az egyik egyoldalúan

• ha bíróság jóváhagyta → Pp 239. § alapján ítéletnek minősül

114114114



Természetbeni
kiegyenlítés

Természetbeni
kiegyenlítés
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Természetbeni kiegyenlítés

116116116



Természetbeni kiegyenlítés
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Természetbeni kiegyenlítés

118118118



Természetbeni kiegyenlítés

119119119



Természetbeni kiegyenlítés

120120120



Áfa törvény 259. § 6. pontja ellenérték:

Bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő követelés
mérséklésére elismert vagyoni értéket is.

121121121
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TartozásátvállalásTartozásátvállalás

123123123



Ptk 6:203. § [Tartozásátvállalás]

Szereplők:

a) kötelezett

b) jogosult

c) harmadik személy (átvállaló) 

124124124



Tartozásátvállalás típusai

háromoldalú
(jogosult hozzájárul)

jogszabályon alapuló

teljesítésátvállalás
(kötelezett és az
átvállaló között)

125125125



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

126126126



Tartozásátvállalás elszámolása

az átvállalónál

Tartozásátvállalás Könyvelés helye Érték

minden fajta Egyéb ráfordítás szerződés 
szerinti összeg

halasztott ráfordítás

127127127



ElengedésElengedés

128128128



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 

130130130



Az adózás előtti eredményt növeli:

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben 
elengedett követelés, 

Elengedett követelés a jogosultnál → Tao 8. § (1) bek. h) pont

kivéve
nem növelő tétel, ha
- magánszemélynek, vagy 
- nem kapcsoltnak
engedik el

131131131



EngedményezésEngedményezés
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Engedményezés Ptk 6:193.§

- követelés

- szerződéssel történő

- átruházása
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Engedményezés szereplői:

1. Engedményező
(korábbi jogosult,

átruházó)

2. Engedményes
(új jogosult)

3. Kötelezett
(akinek a tartozását

átruházták)

134134134
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136136136
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138138138



139139139



140140140
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ADÓS
Engedményező

HITELEZŐ
Engedményes

ADÓS
adósa

kötelezett

142142142



Elszámolás engedményezőnél:

-Az eredeti  követelés engedményes által elismert értéke
egyéb bevétel  
[Szvt 77. § (3) bek. d)], 

-Átruházott eredeti követelés könyv szerinti értéke 
egyéb ráfordítás
[Szvt 81. § (3) bek. f) pont]

143143143



Elszámolás engedményesnél:

- Befolyt követelés, tovább értékesítés: 
a) könyv szerinti  értékig a vásárolt követelés csökken,
b) könyv szerinti  érték felett pü. műv. egyéb bevétel

[Szvt 84. § (7) bek. m)-n) pont]

- Pü. műv. egyéb ráfordításai:
a) behajthatatlan
b) különbözet veszteség 

[Szvt 85. § (3) bek. m)-n) pont]
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LízingátruházásLízingátruházás

145145145
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Fizetési halasztásFizetési halasztás

147147147



Fizetési halasztás

 a szerződés szerinti fizetés esedékesség eltolása 
szerződés módosításával 

 időszakos (folyamatos) teljesítésnél  a számlát sztornírozni
kell, ha az esedékesség a teljesítés időpontját befolyásolja

148148148
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3. Jogérvényesítés

A szerződés felbontása, elállás
A teljesítés tagadása
Számla sztornírozása
A behajthatatlan követelés
Követelések értékvesztésének elszámolása
Fizetési meghagyás
Felszámolás
Fedezetelvonó szerződések.
Ideiglenes intézkedés
Biztosítási intézkedés.
Előzetes végrehajthatóság
Felelősség

150150150



Szerződés felbontása,
elállás

Szerződés felbontása,
elállás

151151151



6:212. § [Megszüntetés a felek megállapodásával]
(1) A felek közös megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve 

megszüntethetik vagy a szerződés megkötésének időpontjára 
visszamenő hatállyal felbonthatják.

Szerződés felbontása, elállás Ptk
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Szerződés felbontása, elállás → pl. ingatlan vissza

eredeti 
számla

kibocsátása,
fizetendő ÁFA

szerződés
felbontása,

elállás

sztornó 
számla

ÁFA + illeték
„vissza”

153153153



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, elállás
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Janus arcú vevő ─
a teljesítés tagadása

Janus arcú vevő ─
a teljesítés tagadása
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Bíróság előtt:

nem jó
a számla,

ha fizetni kell

Könyvelésben:

jó a
számla

költségnek,
ÁFA levonásra

A nem fizető vevő vitatja a teljesítést

156156156



Számviteli törvény 42. § (1) bek.

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

157157157



Számviteli törvény 42. § (1) bek.

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

158158158



Számviteli törvény 42. § (1) bek.

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

159159159



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). 

161161161



A kiegyenlítetlen számla
sorsa

A kiegyenlítetlen számla
sorsa
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Eladó
számlája
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Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja
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Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása

165165165



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

166166166



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése

167167167



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

Vevő elfogadja,
de nem fizet

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése

168168168



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

Vevő elfogadja,
de nem fizet

számla
stornírozása

behajthatatlan (?) 
követelés

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése

169169169



A teljesítés időszakában elszámolt értékesítés nettó árbevétele magában 
foglalja….
- a vevő által elismert, elfogadott számlában rögzített….ellenértékkel 
egyező árbevételt…

Árbevétel → Számv tv 72. § (2) bek.

170170170



Az óvatosság elve → Számv tv 15. § (8) bek.

Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel 
pénzügyi realizálása bizonytalan. 

171171171



„Ha a számlát kiállították már akkor, amikor még nem is volt elismert 
teljesítés, amikor még nem lehetett volna kiállítani, akkor a vállalkozó 
jogszabályellenesen járt el. A jogszabályellenes állapotot meg kell 
szüntetni….. természetesen nemcsak az árbevételt, hanem a fizetendő 
általános forgalmi adót is stornírozni kell.”

ha nincs elismerés, akkor 
számla sem állítható ki
71/1999. Számviteli kérdés

Pénzügyminisztérium álláspontja

172172172



Ha a vevő visszautasítja a számlát

1. eladó storníroz

2. eladó polgári pert indít

3. a bíróság ítélete pótolja a vevő teljesítést elismerő 
nyilatkozatát

4. az eladó kiállítja a számlát 
(teljesítés időponja = ítélet  jogerősítésének napja) 

(103/2002. Számviteli kérdés)

Pénzügyminisztérium álláspontja
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Számla sztornírozásaSzámla sztornírozása
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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. §
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visszautalás eredeti számlára

teljesítési időpont = eredeti számla teljesítési időpontja

keltezés = kiállítás napja

Korrekciós számla adatai

176176176



nincs előírás

javasolt: 3 oszlopos

Helyes összeg Eredeti összeg Különbözet

Korrekciós számla formátuma

Helyes érték – eredeti tételek = ± különbözet
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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
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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
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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
 levonandó ÁFA
 költség, ráfordítás

növekszik a VEVŐNÉL
 kötelezettség
 levonandó ÁFA
 költség, ráfordítás

Korrekciós számla különbözetének elszámolása
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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 áfa összegét nem 
tartalmazó - korrekciója a módosító/érvénytelenítő számla 
alapján.

4. T 467 - K 31 A számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa -
korrekciója a módosító/érvénytelenítő számla alapján.

Könyvelési tételek → ha az eredeti vételár csökken
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Önellenőrzés

csak akkor 

ha az adó fizetési kötelezettség

•helyesbítés
•stornó
•pótlás

miatt egy korábbi elszámolási időszakban
növekszik (+) 
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Önellenőrzés Art

54. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani 
elmulasztott adót, adóalapot …… az adózó helyesbítheti.
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Önellenőrzés Art

54. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani 
elmulasztott adót, adóalapot …… az adózó helyesbítheti.

tehát nem kötelező!

184184184



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
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Adó alapjának utólagos csökkenése 
Áfa törvény 77. § (1) bek.

ha a szerződés utólag
•módosul, 
•megszűnés,
•érvénytelenség,
•létre sem jön
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Az adóalap utólagos csökkenésének
feltétele

− számla érvénytelenítése, vagy

− számla módosítása
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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. §
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a fizetendő adó összegét növelő tétel
abban az adómegállapítási időszakban

a) amikor a módosító/érvénytelenítő okirat 
rendelkezésre áll

A levonható adó utólagos csökkenése 153/C. §

189189189



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
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Behajthatatlan követelésBehajthatatlan követelés
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Behajthatatlan követelés → Számt tv 3. §

a) amelyre végrehajtás során nincs fedezet

a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv 
alapján - vélelmezhető
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b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási 
eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása 
során egyezségi megállapodás keretében elengedett,

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás
(nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
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d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás 
befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti 
értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
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e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, 
amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek 
nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható 
összegével ….amelynél az adós nem lelhető fel, mert a 
megadott címen nem található és a felkutatása
"igazoltan" nem járt eredménnyel,
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6/2002. Számviteli kérdés

önmagában nem elegendő behajthatatlanná 
minősítéshez 

- a cégnyilvántartásból való törlés,

- az adós az általa megadott címen nem található 
meg (célszerű ezt a tényt - ha lehet - a területileg 
illetékes önkormányzattal is igazoltatni)
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f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,

g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
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Behajthatatlan követelés → Tao tv 4. § 4/a.

- a számviteli törvény szerinti behajthatatlan követelés,

- fizetési határidőt követő 365 napon belül ki nem 
egyenlítettek követelés bekerülési értékének 20 %-a

kivéve, ha 
 a követelés elévült, vagy 
 bíróság előtt nem érvényesíthető
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Számvitel

Tao

Behajthatatlan követelés elszámolása 
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• egyéb 
ráfordítás

• 81. § (3) bek. b)
Számvitel

Tao

Behajthatatlan követelés elszámolása 
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• egyéb 
ráfordítás

• 81. § (3) bek. b)
Számvitel

• növelő tétel
• vagy
• csökkentő tétel

Tao

Behajthatatlan követelés elszámolása 
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csökkentő tétel

4. § 4/a. és 

7. § (1) n) pont

• Szvt szerinti 
behajthatatlan rész

• 365 napon túl 
kiegyenlítetlen 20 %-a 

növelő tétel

8. § (1) bek. d) és 

3. sz. mell. A) 10

• elévült
• bíróság előtt nem 

érvényesíthető

Behajthatatlan követelés Tao-ban 
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Követelés értékvesztéseKövetelés értékvesztése
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Követelés értékvesztése → Számv. tv 55. §

az adós minősítése alapján el kell számolni

+ követelés várhatóan megtérülő összege 
− követelés könyv szerinti értéke
= veszteségjellegű különbözet (−)

•ha az tartósnak mutatkozik 
•és jelentős összegű
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Számvitel

Tao

Követelés értékvesztésének elszámolása 
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• egyéb 
ráfordítás

• 81. § (4) bek. a)
Számvitel

Tao

Követelés értékvesztésének elszámolása 
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• egyéb 
ráfordítás

• 81. § (4) bek. a)
Számvitel

• növelő tétel
• 8. § (1) gy)Tao

Követelés értékvesztésének elszámolása 
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Fizetési meghagyásFizetési meghagyás
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- közjegyzőhöz elektronikus kérelem + 3 % díj

- közjegyző kibocsátja 

- ellentmondás

- perré alakul + 3 % illeték

Fizetési meghagyásos eljárás 
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e-kérelem

Fizetési meghagyásos eljárás 

kézbesítés

3 nap

kibocsátás

15 nap

adós
ellentmondásának 

utolsó napja

jogerő
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FelszámolásFelszámolás
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Felszámolás 

A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha

- az adós szerződésen alapuló,

- nem vitatott vagy elismert tartozását

- a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette 
ki vagy nem vitatta, 

- és hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette

- a tartozás összege több, mint 200.000,- Ft
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Felszámolás – a fizetési felszólítás elemei 

A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább a tartozás

 jogcímét, összegét, a teljesítési határidőt,
 azt a végső határidőt is, ami után a hitelező megindítja a 

felszámolási eljárást

Postai kézbesítés esetén tértivevény kötelező.

Vélelmezett átvétel a feladást követő 15. munkanapon, ha:

 a kézbesítés akadályozott,
 a küldemény átvételét a címzett megtagadta, 
 a címzett nem jelentkezett a levélért „nem kereste”
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Tartozás vitatása 

Az adós érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség 
jogcímét, 
fennállását, 
esedékességét, 
mértékét,
összegét. 

Az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának 
kézhezvételét megelőző napig írásban van helye.
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számla átvétele
(teljesítés)

Felszámolás kezdeményezése 

kézbesítés

20 nap

hitelezői
felszólítás

15 munkanap
kézbesítési

vélelem

adós
vitatási 

lehetőségének 
utolsó napja
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Cég bedöntése és eladásaCég bedöntése és eladása

216216216



A cég eltüntetése a kiürítés után

1. fantomizálás

2. cégtemető → új ügyvezető „átveszi” a céget

2. cég elhagyása  → pl. székhelyszolgáltatónál
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- tulajdonosok elérhetetlenek vagy strómanok

- tisztségviselők elérhetetlenek vagy strómanok

- székhelyén nem található 

Fantomcég

fajtái:            
a) részesedés eladása

b) új tagok tőkeemeléssel többséget  szereznek

218218218



A cég eltüntetés tényleges célja

mentesíteni az ügyvezetőt 

1. iratőrzés alól és
2. a cég képviseletétől 
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Cégeladáshoz kapcsolódó bűncselekmények

 Közokirat-hamisítás (342. §)
 Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 

(409.§)
 A számvitel rendjének megsértése (403. §)
 Gazdasági csalás (347.§)
 Csődbűncselekmény (404.§)
 Sikkasztás (372. §)

220220220



Cégeladáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok

 A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása (Csődtv 63/A. §)

 Részesedés átruházás és kényszertörlés (Ctv 118/A. §)

 Az adó megfizetésére kötelezés részesedés átruházáskor (Art 
60. §)
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Fedezetelvonó szerződésekFedezetelvonó szerződések
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- a színlelt szerződés semmis

- „akarnak, de takarnak”

- kétoldalú

- a leplezett szerződés érvényes

Színlelés → Ptk 6:92. §
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A fedezetelvonás

a kötelezett a jogosult kielégítéséül szolgáló vagyont

eladja,

elajándékozza,

a házastársának a különvagyonába utalja,
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haszonkölcsönbe adja,

eladományozza

engedményezi

apportálja, stb.

saját elhatározásából 
vagyonát csökkenti
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ADÓS

HITELEZŐ (NAV)

VAGYONSZERZŐ 
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Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének 
kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e 
harmadik személy irányában hatálytalan, ha 

 a másik fél rosszhiszemű volt,

 vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny 
származott.

Fedezetelvonó szerződés → Ptk 6:120. §
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A szerződés érvényes

DE

a hitelezővel szemben
hatálytalan
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ADÓS
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ADÓS

SZERZŐ

elvonás
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ADÓS

SZERZŐ

elvonás

HITELEZŐ
(NAV)

bírói ítélet
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Ha valaki a

- hozzátartozójával
- vagy összefonódott cégével köt ilyen szerződést, 

 a rosszhiszeműséget, vagy

 az ingyenességet vélelmezni kell.

megdönthetetlen vélelem
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Közeli hozzátartozónak minősül → Ptk. 8:1. §

a házastárs,

az egyeneságbeli rokon

az örökbefogadott gyermek,

a mostoha- és neveltgyermek,

az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,

valamint a testvér.
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A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. § 

5 évre visszamenőleg 

az adós vagyonának csökkenését eredményező szerződést, jognyilatkozatot, 
ha

 az adós szándéka a hitelező vagy a hitelezők kijátszására irányult, 

és 

 a másik fél erről a szándékról tudott vagy tudnia kellett
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A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. § 

3 évre visszamenőleg 

 ingyenes elidegenítés, kötelezettségvállalás 

vagy

 a harmadik személy javára feltűnően aránytalan értékkülönbözettel 
megkötött visszterhes jogügylet

vagy

 biztosítéki célú ügyletek megkötése nem megfelelő elszámolással, ha a 
nyilvántartásba vétel nem történt meg
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A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. § 

90 napra visszamenőleg 

 hitelező előnyben részesítése

 különösen 
o fennálló szerződésnek a hitelező javára módosítása vagy 
obiztosítékkal nem rendelkező hitelező számára biztosíték 

nyújtása
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A felszámoló visszakövetelési joga Csődtv 40. § 

60 napra visszamenőleg 

 hitelező előnyben részesítése

 nem a rendes gazdálkodás körébe tartozik

 esedékesség előtt megfizet
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A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket

megtámadási határidő: 
tudomásszerzéstől 120 napig, max. a felszámolást elrendelő 
végzés közzétételének időpontjától számított 1 éves jogvesztő 
határidőn belül

- a Ptk. érvénytelen szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni
- összefonódás esetén a rosszhiszeműséget, illetőleg az ingyenességet 
vélelmezni kell
- hitelezőket tájékoztatni kell
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Ideiglenes intézkedésIdeiglenes intézkedés
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Ideiglenes intézkedés 

Keresetlevél benyújtásakor (kivételesen ezt megelőzően)

Célja:
• Fennálló állapot fenntartása 

(ha az eredeti állapot helyreállíthatatlan lenne)
• Későbbi joggyakorlás ellehetetlenülése
• Közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása
• Egyéb, különös méltánylásra okot adó

Biztosítékadáshoz köthető
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Biztosítási intézkedésBiztosítási intézkedés
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Biztosítási intézkedés

A követelés még nem végrehajtható, mert a határozat
• nem jogerős/nem előzetesen végrehajtható
• jogerős, de a  teljesítési határidő nem telt le

Valószínűsíteni kell, hogy a követelés későbbi kielégítése 
veszélyben van.

A bíróság 
• a pénzkövetelés biztosítását
• Meghatározott dolog zárlatát rendeli el. 
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Biztosítási intézkedés – már a per elején

Amennyiben a

követelés létrejöttét,
mennyiségét,
lejártát

közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal
igazolták
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Előzetes végrehajthatóságElőzetes végrehajthatóság

245245245



Fellebbezés esetén is végrehajtható

Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak kell
nyilvánítani a közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban vállalt kötelezettségen alapuló pénzbeli
marasztalást tartalmazó ítéletet, ha az annak alapjául
szolgáló összes körülményt ilyen okirattal bizonyították.

Mellőzhető, részben mellőzhető, ha az alperesre aránytalanul 
súlyos terhet róna.
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FelelősségFelelősség

247247247



Felelősség átvitel – visszaélés korlátolt felelősséggel

Ha a tag a korlátolt felelősségével visszaélt, és 

emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor 
kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, 

ezekért a tartozásokért a tag korlátlanul köteles 
helytállni
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Felelősség átvitel – minősített többség

Jogutód nélküli megszűnés esetén

a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a

a minősített többséggel rendelkezett tag köteles helytállni,

feltéve, hogy

a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett
tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor

Végelszámolással esetén nem alkalmazható
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A felszámoló/hitelező kérheti a bíróságtól a vezetők felelősségének 
megállapítását Csődtv 33/A. §

- 3 évre visszamenőleg

- vagyoni biztosíték is kérhető

- gazdálkodó szervezet vezetőjének minősül az a személy is, aki a 
gazdálkodó szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen 
meghatározó befolyást gyakorolt

- mentesül a felelősség alól a vezető, ha bizonyítja, hogy a 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az 
elvárható valamennyi intézkedést megtette 

A felszámolás lezárását követő 90 
napig bármely hitelező keresettel 
kérheti a bíróságtól a vezető 
kötelezését
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A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása Csődtv 63/A. § 

- jegyzett tőke 50%-át meghaladó a tartozás,
- a hitelező kereseti kérelmére 
- a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedését 
átruházó, többségi befolyással rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul 
felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért

kivéve, ha 
 bizonyítja, hogy a vagyoni hányad átruházásának időpontjában az adós 

fizetőképes volt, 
 illetve az adós ugyan nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az 

átruházás során jóhiszeműen járt el.

Keresetindítás: legkésőbb a felszámolás lezárásának közzétételétől 90 nap

hasonló szabály: Ctv 118/A. § kényszertörlés esetén
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Meddig kell őrizni az ügyfél üzleti iratait a könyvelőnek?

- megbízási szerződés felmondása tértívevényes levélben

- tértivevényes felszólítás az iratok elvitelére, majd 
- iratmegsemmisítés, 
- merevlemez törlés

jogszabály:
Ptk 6:583. § megbízás nélküli ügyvitel
Ptk 1:4. § elvárható magatartás
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Bizalmi vagyonkezelésbe adott érték

A Vht. 132/A. § (3)-(5) bekezdései alapján a bizalmi
vagyonkezelésbe adott vagyon is a tartozás fedezetéül
szolgált, a végrehajtást kérőt a vagyonkezelés kapcsán
felmondási jog illette meg.
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Házastárs anyagi felelőssége

Bármely házastárs vagyonközösség fennállása alatt
kötött visszterhes ügyletét a másik házastárs
hozzájárulásával kötöttnek kell tekinteni
(megdönthető vélelem)

A hozzájárulásával kötött szerződésből eredő
kötelezettségért a közös vagyonból a tartozás
esedékességekor rá eső vagyoni hányad erejéig felel

254254254



Házastárs anyagi felelőssége

A hozzájárulása nélkül kötött szerződésből eredő
kötelezettségért nem felel

Viszont:
Aki házastársának szerződése vagy más
kötelemkeletkeztető magatartása folytán
gazdagodott, harmadik személlyel szemben a
jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint akkor
is köteles helytállni, ha a tartozásért egyébként nem
felel.

255255255



Házastárs bűncselekménye

- az előnyt a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint kell 
megtéríteni,

- felelősség mértéke sem korlátozható a közös vagyonból 
megillető részre

BH2000. 546

256256256



Btk 405. § (régi Btk 297. §)

Aki írásbeli szerződés alapján fennálló követelés 
fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a 
tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben 
meghiúsítja

 vétség 1 év
bűntett 3-5 év

az elkövető nem büntethető, ha 
a tartozást a vádirat benyújtásáig 
kiegyenlíti

257257257



BH2000. 140

A tartozás fedezetének elvonása bűntette 
csak a fedezetként szerződéssel lekötött vagyon 

elvonása által valósulhat meg 
[Btk. 297. § (1) bek.].

258258258



Várjuk
kérdéseiket

Dr Pallós Veronika ügyvéd, adótanácsadó
dr.pallos.veronika@adko.hu

Vadász Iván okleveles adószakértő
vadasz.ivan@adko.hu
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Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások

260260260





HA NEM FIZET A VEVŐ

a követelés érvényesítés

adózási, számviteli és jogi kérdései 2018-2019
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dr. Pallós Veronika ügyvéd, adótanácsadó



Vadász Iván okleveles adószakértő
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1. Szerződés





Üzleti partner ellenőrzése
Tulajdonjog fenntartás
Fedezeti vétel és eladás


Előleg 
Foglaló
Kötbér
Bánatpénz
Kezesség
Óvadék


Előszerződés


Bizomány


Zálogjog
Teljesítési igazolás












Üzleti partner ellenőrzése

*

*

*





*
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Partner ellenőrzés funkciója



Adólevonás,
adómentesség



Személyek
azonosítása



Fizetőképesség



Teljesítőképesség







*

*

*





Ellenőrizze üzleti partnerét!


2018.10.26. 


…….Fontos meggyőződni arról, akár személyesen is, hogy a leendő partner ténylegesen folytat-e tevékenységet a székhelyén, illetve telephelyén, vannak-e alkalmazottai, képes-e a vállalt szolgáltatás, termékértékesítés teljesítésére…..









*

*

*





NAV 3012/2018. útmutató


az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról








https://www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok 











1. üzleti partner (eladó) adatainak, teljesítő képességének vizsgálata 

    (pl. eladó cégjegyzékének kinyomtatása, személyazonosítás,

     meghatalmazás)



2. üzleti partner adóalanyiságának ellenőrzése 

    (pl. NAV adóalanyok listájából nyomtatás)



3. Áru átadás−átvétel és a szállítás igazolása



4. utalás az eladónak a cégjegyzékben megjelölt bankszámlájára 



5. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése

*

*

*







azonosítani kell:

- képviselő,

- közvetítő,

- áruátvevő,

- sofőr, stb.

*

*

*








Személyek azonosítása





– meghatalmazás,





– cégjegyzésre jogosultság,





– személyi igazolvány fénymásolata









Ellenérték megfizetése

*

*

*





- kerülni kell a készpénz fizetést





- banki átutalás, kártyás fizetés





- hitelfinanszírozás, akkredítív, stb.











*

*

*
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�


A mező szélességének módosításával a bekezdés szélességét módosíthatja. A magasság automatikusan módosul a szövegmennyiségnek megfelelően.�


Az üzleti partner adatainak ellenőrzése�


KEKKH
Központi Adatfeldolgozó�


Cégbíróság�


NAV



weblapon:
ÁFA+EVA alanyok
adószám felfügg. és törlése
alkalmazott létszám
adótartozás�


egyéni 
vállalkozói igazolvány�


cégjegyzék,
 mérleg�


adójogi státusz (fordított adózás) �


irásbeli
kérelemre



VIES�


közösségi
adószám�






https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-hu.do

EU céginformációk

*
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89. §
közösségen belüli
termékértékesítés�


95. § (1) bek. a)
termékimportot
követő 89. §



98. §
termékexport



Áfa törvény rendelkezései
a termék kiszállításáról



a termék igazoltan 
másik tagállamba kerül



a termék igazoltan 
másik tagállamba kerül



kiléptető hatóság
igazolja







Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltételei:

1. van két tagállam és ott nyilvántartott 1-1 adóalany

2. van termékértékesítés és elszállítás másik tagállamba

3. az eladó vagy a vevő szervezi a szállítás

tényállás: Áfa tv 89. § (1) bek.

*

*

*







Szükséges óvintézkedések

		Képviselők igazolványainak lefénymásolása

		 Közösségi adószám ellenőrzésének kinyomtatása

		Banki átutalás



		Nyilatkozat arról, hogy a vevő kötelezettséget vállal a másik tagállamba történő elszállításra

		Elszállítás visszaigazolása pl. postai úton



		Szállítójárművek rendszámának, sofőrök nevének felírása, elszállításkor igazoltatás

		Dokumentáció (levelezés, megrendelők) megőrzése.



*

*

*
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Közösségi adószámok megerősítése


– írásbeli igazolásokat a NAV a kérelem előterjesztésétől számított 8 munkanapon belül küldi meg 



– a kijelölt ügyfélszolgálati irodán, kirendeltségen személyesen megjelent ügyfelek által kért igazolások a helyszínen kiadásra kerülnek







Adómentesség elvesztése 

ha valamelyik feltétel nem teljesül

például:

− a vevő vevője szállítja el az árut,

− a terméket nem viszik ki másik tagállamba

*

*

*







ÁFA

mentes

ÁFA

mentes

*

*

*





HU
eladó



AT
kereskedő
(vevő)



RO
vevő



számla



számla







*
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HU
eladó



AT
kereskedő
(vevő)



RO
vevő



számla



számla







ÁFA

mentes

ÁFA

köteles

*

*

*





HU
eladó



AT
kereskedő
(vevő)



RO
vevő



számla



számla



ROMÁN
 vevő
szállít







*

*
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�


A mező szélességének módosításával a bekezdés szélességét módosíthatja. A magasság automatikusan módosul a szövegmennyiségnek megfelelően.�


Másik tagállamba 
szállítás igazolása�


Független fuvarozó
szállít�


Eladó saját eszközével
szállít�


Vevő saját eszközével
szállít�


- vevő által igazolt CMR fuvarlevél�


- rakományjegyzék 
- a kiszállítást igazoló egyéb okmány (pl. menetlevél, útnyilvántartás, írásbeli megrendelés, átadás-átvételi jkv.)�






*

*

*



*









Szállítás ellenőrzése


legbiztosabb:



- az eladó által megbízott független fuvarozó, szállítmányozó


- a külföldi átvétel igazolása a CMR-en 







fokozza a jogbizonytalanságot

*

*

*





2013/38. Adózási kérdés


termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén












A legfontosabb tanács





1. ellenőrizni kell az üzleti partnert





2. kézben kell tartani a termékszállítást

ellenkező esetben vagyontalan cégen

keresztül kell kereskedni

*

*

*







Tulajdonjog-fenntartás

*

*

*





*









Tulajdonjog-fenntartás Ptk 6:216. §

*

*

*



*









A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején 



- a dolgot nem idegenítheti el,



- és nem terhelheti meg,



ezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem rendelkezik tulajdonosként 







Tulajdonjog fenntartás

*

*

*



*









Áfa törvény 9. § (1) bek.



Termékértékesítés:



a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, 


mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja.






Tulajdonjogfenntartás

Átadás-átvétel 

Vételár kiegyenlítése

Nincs teljesítés

Nincs számla

Teljesítés

Számla kibocsátás





NAV álláspont 

ellentétes

*

*

*





*









*

*

*





Tulajdonjogfenntartás 



Könyvelés a 0. számlaosztályban





A számviteli törvény 160. §-a szerint:



A 0. számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti eredményt, a vagyon összegét nem befolyásolják.







*

*
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Számviteli törvény 72. § (3) bek.



Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja



a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő eladáskor az eladott termék számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét, eladási árát, a termék átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, a tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.






*

*

*





Számviteli törvény 72. § (3) bek.



Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja



a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő eladáskor az eladott termék számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét, eladási árát, a termék átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, a tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.






tulajdonjogfenntartás ≠ lízing, részletfizetés,halasztott fizetés

*

*
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Számviteli törvény 72. § (3) bek.



Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja



a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő eladáskor az eladott termék számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét, eladási árát, a termék átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, a tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.






*

*

*





A tulajdonjog-fenntartás előnyei



1. A termék átadása nem keletkeztet Áfa, Tao és Hipa fizetési kötelezettséget.


2. Az eladó tulajdonjoga fennmarad, tehát a vevő birtokában lévő eszköz a felszámolás körébe tartozó vagyonnak nem része. 


3. A bírósági vagy az adóvégrehajtó a vevő birtokában lévő eszközt nem foglalhatja le.



4. Az átadott termék a vevő tartozásának fedezetéül szolgál az eladó számára, így büntetőjogi szankció is kezdeményez-hető.






Fedezeti vétel és eladás

*

*

*





*









Fedezeti vétel



- az eladó szerződésszegése esetén,

- az árut,

- a vevő mástól is beszerezheti



HA ez csak drágábban lehetséges,

akkor felárat 

az eladó köteles megtéríteni

Fedezeti szerződés →  PTK 6:141. §

*

*

*









Fedezeti eladás



- az vevő szerződésszegése esetén,

- az árut,

- az eladó másnak is értékesítheti



HA ez csak olcsóbban lehetséges,

akkor a veszteséget

a vevő köteles megtéríteni

*

*

*







Előleg

*

*

*





*









Előleg – részteljesítés – végszámla 

*

*

*







*

*

*





Számviteli politikában célszerű előírni





ha a vevővel kötött szerződés lehetővé teszi





− az előleget és/vagy


− a részteljesítést,





akkor a végteljesítés elismerését követően kiállított végszámla bruttó összege tartalmazza a teljesítés együttes bruttó értéket, amelyből a fizetendő (elszámolandó) összeg kiszámításakor le kell vonni





− a vevő által megfizett előleg bruttó összegét, és/vagy


− a részteljesítésről szóló számla bruttó értékét.












Végszámla

- a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000

*

*

*

		nettó		ÁFA 		bruttó

		2013. 01. hó		előleg		1000		270		1270

		2013. 02. hó		előleg		1000		270		1270

		2013. 03. hó		teljesítés		3000		810 		3810

		fizetendő		1000 		270		1270

































Végszámla

- a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000

*

*

*

		nettó		ÁFA 		bruttó

		2013. 01. hó		előleg		3000		810 		3810



		2013. 03. hó		teljesítés		3000		810 		3810

		fizetendő		0

































Végszámla

- a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000

előleg + részteljesítés

*

*

*

		nettó		ÁFA 		bruttó

		2013. 01. hó		előleg		1000		270		1270

		2013. 02. hó		részteljesítés		1000		270		1270

		2013. 03. hó		teljesítés		3000		810 		3810

		fizetendő		1000 		270		1270

































Foglaló

*

*

*





*









Foglaló sorsa → Ptk 6:185. §

Szerződés teljesül

Beszámít vételárba

Szerződés meghiúsul

Mindkét fél hibája,

vagy egyiké sem 

Egyik fél hibája

visszajár

*

*

*







Szerződés meghiúsul

Egyik fél hibája

Foglalót adó hibája

Foglalót kapó hibája

Elveszíti

Kétszeresen kell visszaadnia

*

*

*







Foglaló sorsa → Ptk 6:185. §

- a foglaló átadása előlegnek minősül az ÁFA-ban

számvitelben egyaránt → számla előlegről

*

*

*







Foglaló sorsa → Ptk 6:185. §

- a foglaló átadása előlegnek minősül az ÁFA-ban

számvitelben egyaránt → számla előlegről



- ha „eldőlt a sorsa”, akkor a foglaló



a) egyéb bevétel/ráfordítás → előleg számla sztornírozása, 

majd számviteli bizonylat



b) beszámít a vételárba, 



c) visszajár → előleg számla sztornírozása

*

*

*







Kötbér

*

*

*





*









Nemteljesítési

Hibásteljesítési

Késedelmi

Kamat szabályok

Ellenértéken felül jár

Kötbér típusai → Ptk 6:186. § 

*

*

*







− ÁFA-ban nem minősül értékesítésnek,



− számvitelben egyéb bevétel/ráfordítás

Kötbér  

*

*

*







Bánatpénz

*

*

*





*











− az elállás jogát a felek bánatpénz fizetése ellenében is kiköthetik 

Bánatpénz Ptk 6:213. §

szolgáltatásnyújtásnak minősül → kötelezettségvállalás 

(Áfa tv 13. §)

*

*

*







Kezesség

*

*

*





*









Jogosult

Kötelezett

Kezes

tartozik

Kötelezettséget vállal

Kezesség → Ptk 6:416. §

szolgáltatásnyújtás

*

*

*







Óvadék 

*

*

*





*









Óvadék  → Ptk 5:138. §

*

*

*





lényege:





a kielégítési jog megnyílásakor a jogosult az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából (pénz) közvetlenül kielégítheti.









Óvadék sorsa

Szerződésszerű teljesítés

Szerződésszegés

Óvadék visszajár

Jogosult óvadékból 

kielégíti követelését

*

*

*







Garanciális visszatartás



− az eladó a teljes összegről állítja ki a számláját

− a vevő visszatart  X %-ot

későbbi hiba esetén

		eladó elvégzi a kijavítást, vagy



*

*

*







Garanciális visszatartás



− az eladó a teljes összegről állítja ki a számláját

− a vevő visszatart  X %-ot

későbbi hiba esetén

		eladó elvégzi a kijavítást, vagy

		a vevő az óvadékból fizeti ki 3. személynek



a kijavítást és számlát ad az eladónak

*

*

*







Előszerződés

*

*

*





*









nem keletkeztet adókötelezettséget

*

*

*



*









Előszerződés → Ptk 6:73. § 



− a felek megállapodhatnak abban, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek 







Bizomány

*

*

*





*









*

*

*



*









A bizományos → Ptk 6:281. §



a) díjazás ellenében 



b) a megbízó javára 



c) a saját nevében



adásvételi szerződést köt






- limitált ár



		 elszámolási kötelezettség





- eladatlan áru visszavétele

Bizomány jellemzői 

− az adókötelezettség halasztása,

− az árú+befolyt vételár a megbízó

tulajdona 

*

*

*



*











Eladási bizomány 

*

*

*



*









�


�
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�


Bizományos�


Megbízó�






Eladási bizomány 

*

*

*



*









�


�


�


�


Bizományos�


Megbízó�


1.
termékátadás







Eladási bizomány 

*

*

*



*









�


�


�


�


Bizományos�


Megbízó�


1.
termékátadás



Végső
vevő�






Eladási bizomány 

*

*

*



*









�


�


�


�


Bizományos�


Megbízó�


1.
termékátadás



Végső
vevő�


2.
termékértékesítés
és számlázás







*

*

*



*









�


�


�


�


Bizományos�


Megbízó�


1.
termékátadás



Végső
vevő�


2.
termékértékesítés
és számlázás



3.
értesítés
eladásról�






*

*

*



*









�


�


�


�


Bizományos�


Megbízó�


1.
termékátadás



Végső
vevő�


2.
termékértékesítés
és ÁFA-s számla



3.
értesítés
eladásról�


4.
számlázás
bizományi díjjal
csökkentve







NAV szerint 

bizományos ↔ megbízó között 1db számla 

(bizományosi díjról nincs számla)

 



Ptk alapján

2 db számla 

értékesítősről + bizományosi díjról

Eladási bizomány 

*

*

*



*











Eladási bizomány 



*

*

*



*









�


�


�


�


Bizományos�


Megbízó�


1.
termékátadás



Végső
vevő�


2.
termékértékesítés
és ÁFA-s számla



3.
értesítés
eladásról�


4.
számlázás
termék ára



5. 
számlázás
bizományos díj







Zálogjog

*

*

*





*









A zálogjog lényege

*

*

*





A jogosult más követeléseket megelőzően követelheti a kielégítést a zálogtárgyból





Tehát:


A jogosult harmadik személyekkel szemben elsőbbséget élvez






Zálogjog alapítása

*

*

*





· Zálogszerződés alapján





· Jogszabályi rendelkezés alapján





· Zálogtárgy birtokátruházása





· Nyilvántartásba való bejegyzése 


 









Zálogszerződés

*

*

*





· Zálogtárgy megjelölése





· Biztosított követelés megjelölése 





· Zálogjog típusa





· Keretösszeg (opcionális)





· Biztosított követelésre vonatkozó korlátozások (opcionális)












Zálogjog típusai

Jelzálog





		ingó vagy ingatlan dolog, jog, követelés



		nyilvántartásba vétel





Kézizálog

(ezen belül: óvadék)



		ingó dolog





		a dolog kötelezett birtokából kikerül



*

*

*







Zálogtárgy típusai

Egyedileg meghatározott



		több dolog is lehet



„egyetemleges zálogjog”



		de: a zálogtárgy nem változhat



Körülírással meghatározott



		„vagyontömeget terhelő”



		a zálogtárgy változhat



 

*

*

*







Zálogtárgy megjelölése

*

*

*





Beazonosítható módon





Például:	


Követelés elzálogosítása esetén


 kötelezett


 követelés jogcíme


 szerződés típusa 


 szerződés kelte


 követelés összege









Zálogjog típusai

Jelzálog





		ingó vagy ingatlan dolog, jog, követelés



		nyilvántartásba vétel





Kézizálog

(ezen belül: óvadék)



		ingó dolog





		a dolog kötelezett birtokából kikerül



*

*

*







Nyilvántartásba vétel 

Egyedi megjelölés

1.) Ingatlan-nyilvántartás



2.) Egyéb közhiteles nyilvántartás – lajstrom

Kötelező, ha az ingó dolog közhiteles nyilvántartásban szerepel



Például:

gépjármű, hajó

társasági jogok



3.) Hitelbiztosítéki nyilvántartás

Egyedi vagy körülírással való megjelölés

*

*

*







Hitelbiztosítéki nyilvántartás

MOKK működteti





2013. évi CCXXI. tv. a hitelbiztosítéki nyilvántartásról



18/2014. (III. 13.) KIM rendelet a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

*

*

*







Hitelbiztosítéki nyilvántartás

Személyhez kötött nyilvántartás



Betekintés regisztráció nélkül, ingyenesen



Regisztrációhoz kötött a bejelentés



A bejelentésnek nem akadálya, ha a zálogjog tárgya még nem létezik



*

*

*







Hitelbiztosítéki nyilvántartás tartalma

Személyhez kapcsolódóan tartalmazza a nem lajstromozott ingó dolgokon, jogokon és követeléseken alapított jelzálogjogokat



Valamint további biztosítéki jogokat, például:

		eladói nyilatkozatot tulajdonjog-fenntartással történő eladásról,

		lízingbeadói nyilatkozat,

		jogszerzési nyilatkozat vételi jog biztosítéki célból történő kikötéséről,





*

*

*







Zálogjog alapítása

*

*

*





· Zálogszerződés alapján





· Jogszabályi rendelkezés alapján





· Zálogtárgy birtokátruházása





· Nyilvántartásba való bejegyzése 


 









Törvényes  zálogjogok

Vállalkozói szerződéshez kapcsolódó       – Ptk. 6:246. §

Fuvarozási szerződéshez kapcsolódó       – Ptk. 6:267. §



Megbízási szerződéshez kapcsolódó        – Ptk. 6:277. §



Bérleti szerződéshez kapcsolódó              – Ptk. 6:337. §



Haszonbérleti szerződéshez kapcsolódó  – Ptk. 6:353. §



Letéti szerződéshez kapcsolódó 	         – Ptk. 6:363. §



Fizetési-számla szerződéshez kapcsolódó – Ptk. 6:397. § 







*

*

*









	Függő követelésnek minősül a zálogjogosultnál



	Kiegészítő mellékletben szereltetni kell a zálogjoggal biztosított kötelezettségeket a zálogkötelezettnél



	ÁFA törvény hatályán kívül

		Rendelkezési jogot nem szerzett a jogosult



Zálogjog alapítása

*

*

*







Zálogjog érvényesítése

Bírósági végrehajtás útján



Rangsor:

		Zálogjoggal biztosított ingó esetén elsősorban a zálogjogosult

		Jelzáloggal biztosított ingatlan, légi-, vízi jármű esetén a zálogjogosultat megelőzi

		gyermektartás

		egyéb tartásdíj 

		munkabér



Bírósági végrehajtáson kívül



A zálogjogosult választása szerint:

		Zálogjogosult értékesíti a zálogtárgyat



		Zálogjogosult megszerzi a zálogtárgy tulajdonjogát



		Érvényesíti az elzálogosított jogot/követelést



*

*

*







Fordított ÁFA



Áfa tv. 142. § (1) bek. f) pontja szerint:

	Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti az adós és a hitelező …viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul

Ha zálogjogosult megszerzi a tulajdont 

*

*

*





Zálog kötelezett



Zálog 
jogosult







Jog kikötése és

birtokbaadás

birtok

Rendelkezési jogot kap

ÁFA



Ha zálogjogosult értékesíti a zálogtárgyat

Az adós és a hitelező közötti ügylet (a rendelkezési jog megszerzése) az Áfa tv. 10. § c) pont szerint termékértékesítésnek minősül,



Az Áfa tv. 142. § (1) bek. f) pont szerinti fordított adózás

*

*

*







Ha zálogjogosult értékesíti a zálogtárgyat

		Fordított Áfa



		Általános szabályok



*

*

*





Zálog kötelezett



Zálog jogosult



Vevő



rendelkezési jog
átszállása
1.



kényszer-értékesítés
2.







Teljesítés igazolása

*

*

*





*









Teljesítés igazolása

− a gazdasági kapcsolat folyamatának dokumentálása

*

*

*







A teljesítést alátámasztó okiratok



- banki dokumentumok,

- adóalanyiság ellenőrzése 

- szerződés

- üzleti levelezés, e-mail, telefon híváslisták

- fuvarokmányok,

- EKÁER bejelentés,

- összesítő nyilatkozat

- belföldi összesítő jelentés (e-számla)

- Intrastat

- származási okmányok

- átvételi igazolások,

- vámokmányok, stb…..

*

*

*



*













A teljesítés igazolása → kivitelezésnél

*

*

*



*









- építési napló (191/2009 (IX.15.) Korm.rend)


- munkavédelmi bejelentés (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM r.) 


  


- alvállalkozói szerződés


- alvállalkozó átvilágítása (rendelkezik a szükséges személyi és 


   tárgyi feltételekkel)





- építési engedély 


- átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb…..














Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

*

*

*









1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

*

*

*









1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás



2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

*

*

*









1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás



2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése



3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

*

*

*









1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás



2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése



3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás



4.  a teljesítés (áru átadás−átvétel, szállítás) igazolásának módja

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

*

*

*









1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás



2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése



3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás



4.  a teljesítés (áru átadás−átvétel, szállítás) igazolásának módja



5. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 

*

*

*









1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás



2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése



3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás



4.  a teljesítés (áru átadás−átvétel, szállítás) igazolásának módja



5. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése



6. kapcsolattartási formák, személyek

Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 



*

*

*







*

*

*







*

*

*





2. Egyezkedés





Elévülés
Természetbeni kiegyenlítés 
Tartozásátvállalás


Elengedés 


Engedményezés


Lízing átruházás 


Fizetési halasztás









Elévülés

*

*

*





*









Elévülés → Ptk 6:21. § 

− időtartama általában 5 év



− ezt követően a követelést bíróság előtt nem lehet 

érvényesíteni

az elévülési idő 1 év 

- fuvarozási és 

- szállítmányozási 

szerződés esetén

*

*

*







Elévülési idő 

nyugszik

megszakad

az elévülési idő

meghosszabodik

az elévülési idő

újra kezdődik

*

*

*







Az elévülés nyugvása 

		menthető okból, 



		akadály megszűnését követően



+ 1 év 

+ 3 hónap

*

*

*







Az elévülés megszakítása



		tartozáselismerés





		megegyezés,



		bírósági igényérvényesítés,



		követelés bejelentése csődeljárásban.



*

*

*







Tartozáselismerés  → Ptk 6:26. §

− közjegyző előtt → záradékolás → végrehajtható okirat

Vht 10. § b)

*

*

*







Egyezség → Ptk 6:27. § 

		vitatott és nem bizonyított kérdések rendezése



		mindkét fél enged vagy csak az egyik egyoldalúan



		ha bíróság jóváhagyta → Pp 239. § alapján ítéletnek minősül



*

*

*







Természetbeni     kiegyenlítés

*

*

*





*









Természetbeni kiegyenlítés

*

*

*





*







ELADÓ



VEVŐ







Természetbeni kiegyenlítés

*

*

*





*







ELADÓ



VEVŐ



Követelés áruszállításból
kiegyenlítetlen számla







Természetbeni kiegyenlítés

*

*

*





*







ELADÓ



VEVŐ



Természetbeni kiegyenlítés



Követelés áruszállításból
kiegyenlítetlen számla







Természetbeni kiegyenlítés

*

*

*





*







ELADÓ



VEVŐ



Természetbeni kiegyenlítés
Tárgyi eszköz értékesítés - számla



Követelés áruszállításból
kiegyenlítetlen számla







Természetbeni kiegyenlítés

*

*

*





*







ELADÓ
VEVŐ



VEVŐ
ELADÓ



Természetbeni kiegyenlítés
Tárgyi eszköz értékesítés - számla



Követelés áruszállításból
kiegyenlítetlen számla







Áfa törvény 259. § 6. pontja ellenérték:



Bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő követelés

mérséklésére elismert vagyoni értéket is.

*

*

*





*









*

*

*





*







ELADÓ
Vevő



VEVŐ
Eladó



Kötelezettség/számla



Követelés/számla



Beszámítás







Tartozásátvállalás

*

*

*





*









Ptk 6:203. § [Tartozásátvállalás]

*

*

*





Szereplők:





a) kötelezett





b) jogosult





c) harmadik személy (átvállaló) 









Tartozásátvállalás típusai

háromoldalú

(jogosult hozzájárul)

jogszabályon alapuló

teljesítésátvállalás

(kötelezett és az

átvállaló között)

*

*

*











halasztott bevételt kell elszámolni max. a beszerzett eszköz 

könyv szerinti értékéig

*

*

*

		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 ráfordítás

*

*

*

		Tartozásátvállalás elszámolása
az átvállalónál

		
Tartozásátvállalás		
Könyvelés helye		
Érték

		minden fajta 		Egyéb ráfordítás		szerződés szerinti összeg

























Elengedés

*

*

*





*













halasztott bevétel a könyv szerinti értékig

*

*

*





			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















*

*

*





			Elengedett követelés elszámolása


a jogosultnál (hitelezőnél)





			


Követelés 





			


Könyvelés helye


			


Érték





			behajthatatlannak nem minősülő


			Egyéb ráfordítás


			könyv szerinti 















Elengedett követelés a jogosultnál → Tao 8. § (1) bek. h) pont

kivéve

nem növelő tétel, ha

- magánszemélynek, vagy 

- nem kapcsoltnak

engedik el

*

*

*





Az adózás előtti eredményt növeli:





h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, 









Engedményezés

*

*

*





*









Engedményezés Ptk 6:193.§



- követelés



- szerződéssel történő



- átruházása

*

*

*







Engedményezés szereplői:



1. Engedményező

       (korábbi jogosult,

         átruházó)



2. Engedményes

            (új jogosult)



3. Kötelezett

         (akinek a tartozását

           átruházták)

*

*

*







*

*

*





�


�


�


�


Kiskereskedő I.�


Nagykereskedő�


1. termék-
értékesítés








*

*

*





�


�


�


�


Kiskereskedő I.�


Nagykereskedő�


Kiskereskedő II.�


1. termék-
értékesítés




2. termék-
értékesítés








*

*

*





�


�


�


�


Kiskereskedő I.�


Nagykereskedő�


Kiskereskedő II.�


1. termék-
értékesítés




2. termék-
értékesítés




3. 
engedmé-
nyezési
szerződés







*

*

*





�


�


�


�


Kiskereskedő I.�


Nagykereskedő�


Kiskereskedő II.�


1. termék-
értékesítés




2. termék-
értékesítés




3. 
engedmé-
nyezési
szerződés



3/a. 
értesítés
engedmé-
nyezésről







*

*

*





�


�


�


�


Kiskereskedő I.�


Nagykereskedő�


Kiskereskedő II.�


1. termék -
értékesítés




2. termék-
értékesítés




4. tartozás
megfizetése�


3. 
engedmé-
nyezési
szerződés



3/a. 
értesítés
engedmé-
nyezésről







*

*

*





�


�


�


�


Kiskereskedő I.
(engedményező)�


Nagykereskedő
(engedményes)�


Kiskereskedő II.
(kötelezett)�


1. termék -
értékesítés




2. termék-
értékesítés




4. tartozás
megfizetése�


3. 
engedmé-
nyezési
szerződés



3/a. 
értesítés
engedmé-
nyezésről







*

*

*







ADÓS

Engedményező

HITELEZŐ

Engedményes

ADÓS

adósa

kötelezett





*

*

*









Elszámolás engedményezőnél:





		Az eredeti  követelés engedményes által elismert értéke



egyéb bevétel  

[Szvt 77. § (3) bek. d)], 



		Átruházott eredeti követelés könyv szerinti értéke 



egyéb ráfordítás

[Szvt 81. § (3) bek. f) pont]

*

*

*





*











Elszámolás engedményesnél:



- Befolyt követelés, tovább értékesítés: 

     a) könyv szerinti  értékig a vásárolt követelés csökken,

     b) könyv szerinti  érték felett pü. műv. egyéb bevétel

[Szvt 84. § (7) bek. m)-n) pont]





- Pü. műv. egyéb ráfordításai:

    a) behajthatatlan

    b) különbözet veszteség 

[Szvt 85. § (3) bek. m)-n) pont]

*

*

*







Lízingátruházás

*

*

*





*









*

*

*





Lizingbe
vevő



Átvevő



Lízing
cég



1.
lízing-
szerződés




2.
átruházási
szerződés
(3 fél között)





5.
új számla
fennmaradó
lízingdíjról



4.
lelépési díj



3.
helyesbítő
számla







Fizetési halasztás

*

*

*





*









Fizetési halasztás

 a szerződés szerinti fizetés esedékesség eltolása 

szerződés módosításával 

 időszakos (folyamatos) teljesítésnél  a számlát sztornírozni

kell, ha az esedékesség a teljesítés időpontját befolyásolja

*

*

*







*

*

*







*

*

*





3. Jogérvényesítés





A szerződés felbontása, elállás


A teljesítés tagadása
Számla sztornírozása


A behajthatatlan követelés


Követelések értékvesztésének elszámolása


Fizetési meghagyás


Felszámolás
Fedezetelvonó szerződések.


Ideiglenes intézkedés


Biztosítási intézkedés.
Előzetes végrehajthatóság


Felelősség










Szerződés felbontása,

elállás

*

*

*





*









Szerződés felbontása, elállás Ptk

*

*

*





6:212. § [Megszüntetés a felek megállapodásával]


(1) A felek közös megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve megszüntethetik vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják.






Szerződés felbontása, elállás → pl. ingatlan vissza

eredeti 

számla

kibocsátása,

fizetendő ÁFA

szerződés

felbontása,

elállás

sztornó 

számla

ÁFA + illeték

„vissza”

*

*

*







Szerződés felbontása, elállás

*

*

*





Eub C337/13. 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]. 









Janus arcú vevő ─

             a teljesítés tagadása

*

*

*





*











Bíróság előtt:



nem jó

a számla,

ha fizetni kell





A nem fizető vevő vitatja a teljesítést



*

*

*

 

Könyvelésben:



jó a

számla

költségnek,

ÁFA levonásra







*

*

*





Számviteli törvény 42. § (1) bek.



Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.







*

*

*





Számviteli törvény 42. § (1) bek.



Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.







*

*

*





Számviteli törvény 42. § (1) bek.



Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.







*

*

*





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). 







*

*

*





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). 







A kiegyenlítetlen számla sorsa

*

*

*





*









*

*

*





Eladó
számlája







*

*

*





Eladó
számlája



Vevő teljesen
visszautasítja







*

*

*





Eladó
számlája



Vevő teljesen
visszautasítja



számla
stornírozása









*

*

*





Eladó
számlája



Vevő teljesen
visszautasítja



számla
stornírozása





Vevő részben
visszautasítja







*

*

*





Eladó
számlája



Vevő teljesen
visszautasítja



számla
stornírozása





Vevő részben
visszautasítja



számla
helyesbítése








*

*

*





Eladó
számlája



Vevő teljesen
visszautasítja



Vevő elfogadja,
de nem fizet



számla
stornírozása





Vevő részben
visszautasítja



számla
helyesbítése








célszerű azonnal pert

indítani

felszámolás megindítása

haladéktalanul

*

*

*





Eladó
számlája



Vevő teljesen
visszautasítja



Vevő elfogadja,
de nem fizet



számla
stornírozása





behajthatatlan (?) 
követelés




Vevő részben
visszautasítja



számla
helyesbítése








Árbevétel → Számv tv 72. § (2) bek.

*

*

*



*









A teljesítés időszakában elszámolt értékesítés nettó árbevétele magában foglalja….



- a vevő által elismert, elfogadott számlában rögzített….ellenértékkel egyező árbevételt…







Az óvatosság elve → Számv tv 15. § (8) bek.

*

*

*



*









Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. 






ha nincs elismerés, akkor 

számla sem állítható ki

71/1999. Számviteli kérdés

Pénzügyminisztérium álláspontja

*

*

*



*









„Ha a számlát kiállították már akkor, amikor még nem is volt elismert teljesítés, amikor még nem lehetett volna kiállítani, akkor a vállalkozó jogszabályellenesen járt el. A jogszabályellenes állapotot meg kell szüntetni….. természetesen nemcsak az árbevételt, hanem a fizetendő általános forgalmi adót is stornírozni kell.”






Pénzügyminisztérium álláspontja

*

*

*



*









Ha a vevő visszautasítja a számlát


1. eladó storníroz



2. eladó polgári pert indít



3. a bíróság ítélete pótolja a vevő teljesítést elismerő nyilatkozatát



4. az eladó kiállítja a számlát 



(teljesítés időponja = ítélet  jogerősítésének napja) 



(103/2002. Számviteli kérdés)






Számla sztornírozása

*

*

*





*









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. § 



*

*

*











visszautalás eredeti számlára



teljesítési időpont = eredeti számla teljesítési időpontja



keltezés = kiállítás napja





Korrekciós számla adatai

*

*

*









nincs előírás

 



javasolt: 3 oszlopos 



 

Helyes összeg    Eredeti összeg      Különbözet







Korrekciós számla formátuma

*

*

*

Helyes érték – eredeti tételek = ± különbözet









*

*

*








			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


















*

*

*








			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


















Korrekciós számla különbözetének elszámolása

*

*

*








			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


· levonandó ÁFA


· költség, ráfordítás


			növekszik a VEVŐNÉL


· kötelezettség


· levonandó ÁFA


· költség, ráfordítás















Könyvelési tételek → ha az eredeti vételár csökken

*

*

*





			 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 áfa összegét nem tartalmazó - korrekciója a módosító/érvénytelenítő számla alapján.





			 4. T 467 - K 31 


			 A számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa - korrekciója a módosító/érvénytelenítő számla alapján.















Önellenőrzés

csak akkor 



ha az adó fizetési kötelezettség

 

		helyesbítés

		stornó

		pótlás





miatt egy korábbi elszámolási időszakban

növekszik (+) 

*

*

*







*

*

*





Önellenőrzés Art





54. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot …… az adózó helyesbítheti. 






tehát nem kötelező!

*

*

*





Önellenőrzés Art





54. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot …… az adózó helyesbítheti. 






Számla korrekciók  szabályai az Áfa törvényben

*

*

*








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. §












Adó alapjának utólagos csökkenése 

Áfa törvény 77. § (1) bek.

ha a szerződés utólag

		módosul, 

		megszűnés,

		érvénytelenség,

		létre sem jön



*

*

*







Az adóalap utólagos csökkenésének

feltétele

*

*

*











− számla érvénytelenítése, vagy





− számla módosítása 












Fizetendő adó utólagos csökkenése 153/B. §

igazolás:

tértivevény

*

*

*





			





			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 















A levonható adó utólagos csökkenése 153/C. §

*

*

*





			





			a fizetendő adó összegét növelő tétel


abban az adómegállapítási időszakban 





			


a) amikor a módosító/érvénytelenítő okirat rendelkezésre áll








			















Számlakorrekció bevallásának időpontja



tehát a korrekciót az adóellenőrzés alatt

is el lehet végezni

*

*

*





− a módosító, érvénytelenítő, és javító számla kibocsátását magában foglaló adóelszámolási időszakról benyújtott áfa-bevallásban









Behajthatatlan követelés

*

*

*





*









*

*

*





Behajthatatlan követelés → Számt tv 3. §


a) amelyre végrehajtás során nincs fedezet



a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető







*

*

*





b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,



c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,







*

*

*





d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,







*

*

*





e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével ….amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel,







*

*

*





6/2002. Számviteli kérdés



önmagában nem elegendő behajthatatlanná minősítéshez 



- a cégnyilvántartásból való törlés,


- az adós az általa megadott címen nem található meg (célszerű ezt a tényt - ha lehet - a területileg illetékes önkormányzattal is igazoltatni)






*

*

*





f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,



g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.







*

*

*





Behajthatatlan követelés → Tao tv 4. § 4/a.


- a számviteli törvény szerinti behajthatatlan követelés,



- fizetési határidőt követő 365 napon belül ki nem egyenlítettek követelés bekerülési értékének 20 %-a


kivéve, ha 


· a követelés elévült, vagy 


· bíróság előtt nem érvényesíthető






Behajthatatlan követelés elszámolása 

*

*

*







Behajthatatlan követelés elszámolása 

*

*

*







Behajthatatlan követelés elszámolása 

*

*

*







Behajthatatlan követelés Tao-ban 



előbb elengedni

*

*

*







Követelés értékvesztése

*

*

*





*









Követelés értékvesztése → Számv. tv 55. §

az adós minősítése alapján el kell számolni

 

+ követelés várhatóan megtérülő összege 

− követelés könyv szerinti értéke

= veszteségjellegű különbözet (−)

 

		ha az tartósnak mutatkozik 

		és jelentős összegű



*

*

*







Követelés értékvesztésének elszámolása 

*

*

*







Követelés értékvesztésének elszámolása 

*

*

*







Követelés értékvesztésének elszámolása 

*

*

*







Fizetési meghagyás

*

*

*





*









Fizetési meghagyásos eljárás 

*

*

*





- közjegyzőhöz elektronikus kérelem + 3 % díj


- közjegyző kibocsátja 


- ellentmondás


- perré alakul + 3 % illeték









e-kérelem

Fizetési meghagyásos eljárás 

kézbesítés

3 nap

kibocsátás

15 nap

adós

ellentmondásának utolsó napja

jogerő

*

*

*



*











Felszámolás

*

*

*





*









Felszámolás 

*

*

*





A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha





- az adós szerződésen alapuló,





- nem vitatott vagy elismert tartozását


 


- a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, 





- és hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette





- a tartozás összege több, mint 200.000,- Ft









Felszámolás – a fizetési felszólítás elemei 

*

*

*





A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább a tartozás 


· jogcímét, összegét, a teljesítési határidőt,


· azt a végső határidőt is, ami után a hitelező megindítja a felszámolási eljárást





Postai kézbesítés esetén tértivevény kötelező.


Vélelmezett átvétel a feladást követő 15. munkanapon, ha:


· a kézbesítés akadályozott,


· a küldemény átvételét a címzett megtagadta, 


· a címzett nem jelentkezett a levélért „nem kereste”









Tartozás vitatása 

*

*

*





Az adós érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség 


jogcímét, 


fennállását, 


esedékességét, 


mértékét,


összegét. 





Az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző napig írásban van helye.









számla átvétele

(teljesítés)

Felszámolás kezdeményezése 

kézbesítés

20 nap

hitelezői

felszólítás

15 munkanap

kézbesítési

vélelem

adós

vitatási lehetőségének utolsó napja

*

*

*



*











Cég bedöntése és eladása

*

*

*





*









A cég eltüntetése a kiürítés után

1. fantomizálás

             

2. cégtemető → új ügyvezető „átveszi” a céget

2. cég elhagyása  → pl. székhelyszolgáltatónál

*

*

*







		 tulajdonosok elérhetetlenek vagy strómanok





		 tisztségviselők elérhetetlenek vagy strómanok



		 székhelyén nem található 





  

Fantomcég

fajtái:            

 a) részesedés eladása

           b) új tagok tőkeemeléssel többséget  szereznek

*

*

*







*

*

*





A cég eltüntetés tényleges célja





mentesíteni az ügyvezetőt 





1. iratőrzés alól és


2. a cég képviseletétől 












*

*

*





Cégeladáshoz kapcsolódó bűncselekmények





· Közokirat-hamisítás (342. §)


· Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása (409.§) 


· A számvitel rendjének megsértése (403. §)


· Gazdasági csalás (347.§)


· Csődbűncselekmény (404.§)


· Sikkasztás (372. §)









*

*

*





Cégeladáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok








· A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása (Csődtv 63/A. §)





· Részesedés átruházás és kényszertörlés (Ctv 118/A. §)





· Az adó megfizetésére kötelezés részesedés átruházáskor (Art 60. §)












Fedezetelvonó szerződések

*

*

*





*









- a színlelt szerződés semmis



- „akarnak, de takarnak”



- kétoldalú



- a leplezett szerződés érvényes

Színlelés → Ptk 6:92. §

*

*

*







*

*

*





A fedezetelvonás



a kötelezett a jogosult kielégítéséül szolgáló vagyont



· eladja,


· elajándékozza,


· a házastársának a különvagyonába utalja,







*

*

*





· haszonkölcsönbe adja,


· eladományozza


· engedményezi


· apportálja, stb.





saját elhatározásából 


vagyonát csökkenti






ADÓS

HITELEZŐ (NAV)

VAGYONSZERZŐ 

*

*

*







Fedezetelvonó szerződés → Ptk 6:120. §

*

*

*





Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha 



· a másik fél rosszhiszemű volt,



· vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny származott.







*

*

*





Fedezetelvonás 
vélelme 
Ptk 6:120. §



Szerződés
rokonnal



Szerződés
összefonódott céggel



Szerződés
ingyenesen 







A szerződés érvényes





DE





a hitelezővel szemben

hatálytalan



*

*

*







*

*

*





ADÓS







*

*

*





ADÓS



SZERZŐ



elvonás







*

*

*





*







ADÓS



SZERZŐ



elvonás



HITELEZŐ
(NAV)



bírói ítélet







megdönthetetlen vélelem

*

*

*





Ha valaki a


- hozzátartozójával



- vagy összefonódott cégével köt ilyen szerződést, 



· a rosszhiszeműséget, vagy


· az ingyenességet vélelmezni kell.







*

*

*





Közeli hozzátartozónak minősül → Ptk. 8:1. § 


· a házastárs,



· az egyeneságbeli rokon



· az örökbefogadott gyermek,



· a mostoha- és neveltgyermek,



· az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,



· valamint a testvér.







*

*

*





A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. § 








5 évre visszamenőleg 





az adós vagyonának csökkenését eredményező szerződést, jognyilatkozatot, ha


 


· az adós szándéka a hitelező vagy a hitelezők kijátszására irányult, 





és 





· a másik fél erről a szándékról tudott vagy tudnia kellett









*

*

*





A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. § 





3 évre visszamenőleg 





· ingyenes elidegenítés, kötelezettségvállalás 





vagy


 


· a harmadik személy javára feltűnően aránytalan értékkülönbözettel megkötött visszterhes jogügylet





vagy





· biztosítéki célú ügyletek megkötése nem megfelelő elszámolással, ha a nyilvántartásba vétel nem történt meg









*

*

*





A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. § 








90 napra visszamenőleg 





· hitelező előnyben részesítése





· különösen 


· fennálló szerződésnek a hitelező javára módosítása vagy 


· biztosítékkal nem rendelkező hitelező számára biztosíték nyújtása






*

*

*





A felszámoló visszakövetelési joga Csődtv 40. § 








60 napra visszamenőleg 





· hitelező előnyben részesítése





· nem a rendes gazdálkodás körébe tartozik





· esedékesség előtt megfizet












*

*

*





A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket





megtámadási határidő: 


tudomásszerzéstől 120 napig, max. a felszámolást elrendelő végzés közzétételének időpontjától számított 1 éves jogvesztő határidőn belül





- a Ptk. érvénytelen szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni


- összefonódás esetén a rosszhiszeműséget, illetőleg az ingyenességet vélelmezni kell


- hitelezőket tájékoztatni kell









Ideiglenes intézkedés

*

*

*





*









Ideiglenes intézkedés 

Keresetlevél benyújtásakor (kivételesen ezt megelőzően)



Célja:

		Fennálló állapot fenntartása 



	(ha az eredeti állapot helyreállíthatatlan lenne)

		Későbbi joggyakorlás ellehetetlenülése

		Közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása

		Egyéb, különös méltánylásra okot adó





Biztosítékadáshoz köthető





*

*

*







Biztosítási intézkedés

*

*

*





*









Biztosítási intézkedés

A követelés még nem végrehajtható, mert a határozat

		nem jogerős/nem előzetesen végrehajtható

		jogerős, de a  teljesítési határidő nem telt le





Valószínűsíteni kell, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van.



A bíróság 

		a pénzkövetelés biztosítását

		Meghatározott dolog zárlatát rendeli el. 





*

*

*







Biztosítási intézkedés – már a per elején

Amennyiben a 



követelés létrejöttét, 

mennyiségét,

lejártát 



közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolták





*

*

*







Előzetes végrehajthatóság

*

*

*





*









Fellebbezés esetén is végrehajtható

Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak kell nyilvánítani a közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalt kötelezettségen alapuló pénzbeli marasztalást tartalmazó ítéletet, ha az annak alapjául szolgáló összes körülményt ilyen okirattal bizonyították.



Mellőzhető, részben mellőzhető, ha az alperesre aránytalanul súlyos terhet róna.



*

*

*







Felelősség

*

*

*





*









Felelősség átvitel – visszaélés korlátolt felelősséggel

*

*

*








Ha a tag a korlátolt felelősségével visszaélt, és 





emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, 





ezekért a tartozásokért a tag korlátlanul köteles helytállni





















Felelősség átvitel – minősített többség

 

Jogutód nélküli megszűnés esetén

 a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a 

 

a minősített többséggel rendelkezett tag köteles helytállni, 



feltéve, hogy 

a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor

 

               

	    Végelszámolással esetén nem alkalmazható

 

 

 

*

*

*







*

*

*





A felszámoló/hitelező kérheti a bíróságtól a vezetők felelősségének megállapítását Csődtv 33/A. §





- 3 évre visszamenőleg





- vagyoni biztosíték is kérhető





- gazdálkodó szervezet vezetőjének minősül az a személy is, aki a gazdálkodó szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt





- mentesül a felelősség alól a vezető, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az elvárható valamennyi intézkedést megtette 







A felszámolás lezárását követő 90 napig bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól a vezető kötelezését












*

*

*





A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása Csődtv 63/A. § 





- jegyzett tőke 50%-át meghaladó a tartozás,


- a hitelező kereseti kérelmére 


- a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért





kivéve, ha 


· bizonyítja, hogy a vagyoni hányad átruházásának időpontjában az adós fizetőképes volt, 


· illetve az adós ugyan nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszeműen járt el.





Keresetindítás: legkésőbb a felszámolás lezárásának közzétételétől 90 nap





hasonló szabály: Ctv 118/A. § kényszertörlés esetén









Meddig kell őrizni az ügyfél üzleti iratait a könyvelőnek?

- megbízási szerződés felmondása tértívevényes levélben



- tértivevényes felszólítás az iratok elvitelére, majd 

- iratmegsemmisítés, 

- merevlemez törlés

jogszabály:

Ptk 6:583. § megbízás nélküli ügyvitel

Ptk 1:4. § elvárható magatartás

*

*

*







Bizalmi vagyonkezelésbe adott érték

A Vht. 132/A. § (3)-(5) bekezdései alapján a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon is a tartozás fedezetéül szolgált, a végrehajtást kérőt a vagyonkezelés kapcsán felmondási jog illette meg.



megszűnt rendelkezés

*

*

*







Házastárs anyagi felelőssége

Bármely házastárs vagyonközösség fennállása alatt kötött visszterhes ügyletét a másik házastárs hozzájárulásával kötöttnek kell tekinteni (megdönthető vélelem)  





A hozzájárulásával kötött  szerződésből eredő kötelezettségért a közös vagyonból a tartozás esedékességekor rá eső vagyoni hányad erejéig felel

*

*

*







Házastárs anyagi felelőssége

A hozzájárulása nélkül kötött szerződésből eredő kötelezettségért nem felel



Viszont:

Aki házastársának szerződése vagy más kötelemkeletkeztető magatartása folytán gazdagodott, harmadik személlyel szemben a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint akkor is köteles helytállni, ha a tartozásért egyébként nem felel.

*

*

*







*

*

*





Házastárs bűncselekménye



- az előnyt a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint kell megtéríteni,


- felelősség mértéke sem korlátozható a közös vagyonból megillető részre


BH2000. 546







az elkövető nem büntethető, ha 

a tartozást a vádirat benyújtásáig kiegyenlíti

*

*

*



*









Btk 405. § (régi Btk 297. §)


Aki írásbeli szerződés alapján fennálló követelés fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja


· vétség 1 év



· bűntett 3-5 év






BH2000. 140



A tartozás fedezetének elvonása bűntette 

csak a fedezetként szerződéssel lekötött vagyon 

elvonása által valósulhat meg 

[Btk. 297. § (1) bek.].



*

*

*







Várjuk 

        kérdéseiket



Dr Pallós Veronika ügyvéd, adótanácsadó

                                             dr.pallos.veronika@adko.hu





Vadász Iván okleveles adószakértő

                                            vadasz.ivan@adko.hu

*

*

*
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1. Szerződés 


 


Üzleti partner ellenőrzése  


Tulajdonjog fenntartás  


Fedezeti vétel és eladás  


Előleg  


Foglaló 


Kötbér 


Bánatpénz 


Kezesség 


Óvadék 


Előszerződés  


Bizomány 


Zálogjog 


Teljesítési igazolás  


 


 


Partner ellenőrzés 


funkciója


Adólevonás,


adómentesség


Személyek


azonosítása


FizetőképességTeljesítőképesség


Ellenőrizze üzleti partnerét!  


2018.10.26.  


…….Fontos meggyőződni arról, akár személyesen is, hogy a 


leendő partner ténylegesen folytat -e tevékenységet a székhelyén, 


illetve telephelyén, vannak -e alkalmazottai, képes -e a vállalt 


szolgáltatás, termékértékesítés teljesítésére ….. 


 


NAV 3012/2018. útmutató 


az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog 


érvényesítéséről és annak  adóhatósági ellenőrzése során 


figyelembe vett szempontokról  


 


 


https://www.nav. gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok   


 


 


Személyek azonosítása  


 


– meghatalmazás,  


 


– cégjegyzésre jogosultság,  


 


– személyi igazolvány fénymásolata  


 


- kerülni kell a készpénz fizetés t 


 


- banki átutalás, kártyás fizetés  


 


- hitelfinanszírozás, akkredítív, stb.  


 


Az üzleti partner adatainak 


ellenőrzése


KEKKH


Központi 


Adatfeldolgozó


Cégbíróság


NAV


weblapon:


·ÁFA+EVA alanyok


·adószám felfügg. és 


törlése


·alkalmazott létszám


·adótartozás


egyéni 


vállalkozói 


igazolvány


cégjegyzék,


mérleg


adójogi státusz 


(fordított adózás) 


irásbeli


kérelemre


VIES


közösségi


adószám


89. §


közösségen belüli


termékértékesítés


95. § (1) bek. a)


termékimportot


követő 89. §


98. §


termékexport


Áfa törvény rendelkezései


a termék kiszállításáról


a termék igazoltan 


másik tagállamba kerül


a termék igazoltan 


másik tagállamba kerül


kiléptető hatóság


igazolja


Közösségi adószámok megerősítése  


 


– írásbeli igazolásokat  a NAV a kérelem 


előterjesztésétől számított  8 munkanapon belül 


küldi meg   


 


– a kijelölt ügyfélszolgálati irodán, kirendeltségen 


személyesen megjelent ügyfelek által kért igazolások 


a helyszínen ki adásra kerülnek  


 


HU


eladó


AT


kereskedő


(vevő)


RO


vevő


számla


számla


HU


eladó


AT


kereskedő


(vevő)


RO


vevő


számla


számla


HU


eladó


AT


kereskedő


(vevő)


RO


vevő


számla


számla


ROMÁN


vevő


szállít


Másik tagállamba 


szállítás igazolása


Független 


fuvarozó


szállít


Eladó saját 


eszközével


szállít


Vevő saját 


eszközével


szállít


-


 


vevő által 


igazolt CMR 


fuvarlevél


-


 


rakományjegyzék 


-


 


a kiszállítást igazoló egyéb 


okmány 


(


pl


. 


menetlevél


, 


útnyilvántartás


, 


írásbeli 


megrendelés


, 


átadás


-


átvételi 


jkv


.)


Szállítás ellenőrzése  


 


 


legbiztosabb:  


 


- az eladó által megbízott független fuvarozó, 


szállítmányozó  


 


- a külföldi  átvétel igazolása  a CMR-en  


 


2013/38. Adózási kérdés  


termék más tagállamba történő kiszállítása 


igazolásának módja Közösségen belüli 


adómentes értékesítés esetén  


 


 


A vevő a tulajdonjog -fenntartás hatályossága idején   


 


- a dolgot nem idegenítheti el,  


 


- és nem terhelheti meg,  


 


ezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem rendelkezik 


tulajdonosként   


 


 


Áfa törvény 9. § (1) bek.  


 


Termékértékesítés:  


 


a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő 


átengedése,   


 


mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre 


jogosítja. 


 


 


Tulajdonjog fenntartás  


Könyvelés a 0. számlaosztályban  


A számviteli törvény 160. § -a szerint: 


 


A 0. számlaosztály  azokat a nyilvántartási számlákat 


tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti 


eredményt, a vagyon összegét nem befolyásolják.  


Számviteli törvény  72. § (3) bek. 


 


Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja  


 


a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, 


továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő 


eladáskor az  eladott termék számlázott  - általános forgalmi 


adót nem tartalmazó  - ellenértékét, eladási árát, a termék 


átadásakor, függetlenül a részletek  megfizetésétől, a 


tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.  


Számviteli törvény  72. § (3) bek. 


 


Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja  


 


a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, 


továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő 


eladáskor az  eladott termék számlázott  - általános forgalmi 


adót nem tartalmazó  - ellenértékét, eladási árát, a termék 


átadásakor,  függetlenül a részletek megfizetésétől, a 


tulajdonjog megszerzésétől , illetve annak időpontjától.  


Számviteli törvény  72. § (3) bek. 


 


Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja  


 


a pénzügyi lízing keretében a lízingbevevőnek átadott termék, 


továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő 


eladáskor az eladott  termék számlázott  - általános forgalmi 


adót nem tartalmazó  - ellenértékét, eladási árát, a termék 


átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, a 


tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.  


A tulajdonjog -fenntartás előnyei  


 


1. A termék átadása nem keletkeztet Áfa , Tao és Hipa 


fizetési kötelezettséget.  


 


2. Az eladó tulajdonjoga fennmarad, tehát a vevő 


birtokában lévő eszköz a felszámolás körébe tartozó 


vagyonnak nem része.   


 


3. A bírósági  vagy az adóvégrehajtó a vevő birtokában lévő 


eszközt nem foglalhatja le . 


 


4. Az átadott termék a vevő tartozásának fedezetéül szolgál 


az eladó számára , így büntetőjogi szankció is kezdeményez -


hető. 


Számviteli politikában  célszerű előírni  


 


ha a vevővel kötött  szerződés lehetővé teszi  


 


− az előleget és/vagy 


− a részteljesítést,  


 


akkor a végteljesítés elismerését követően kiállított végszámla bruttó 


összege tartalmazza a teljesítés együttes bruttó értéket, amelyből a 


fizetendő (elszámolandó) összeg kiszámításakor le kell vonni  


 


− a vevő által megfizett  előleg bruttó összegét, és/vagy  


− a részteljesítésről szó ló számla bruttó értékét.  


 


 


lényege: 


 


a kielégítési jog  megnyílásakor a jogosult az óvadékkal biztosított 


követelését az óvadék tárgyából (pénz)  közvetlenül kielégítheti.  


 


Előszerződés  → Ptk 6:73. §  


 


− a felek megállapodhatnak abban, hogy későbbi 


időpontban egymással szerződést kötnek   


A bizományos  → Ptk 6:281. § 


 


a) díjazás ellenében   


 


b) a megbízó javára   


 


c) a saját nevében  


  


adásvételi szerződést köt  


Bizományos


Megbízó


Bizományos


Megbízó


1.


termékátadás


Bizományos


Megbízó


1.


termékátadás


Végső


vevő


Bizományos


Megbízó


1.


termékátadás


Végső


vevő


2.


termékértékesítés


és számlázás


Bizományos


Megbízó


1.


termékátadás


Végső


vevő


3.


értesítés


eladásról


2.


termékértékesítés


és számlázás


Bizományos


Megbízó


1.


termékátadás


Végső


vevő


3.


értesítés


eladásról


2.


termékértékesítés


és ÁFA-s számla


4.


számlázás


bizományi díjjal


csökkentve


Bizományos


Megbízó


1.


termékátadás


Végső


vevő


3.


értesítés


eladásról


2.


termékértékesítés


és ÁFA-s számla


4.


számlázás


termék ára


5. 


számlázás


bizományos díj


A jogosult más követeléseket megelőzően követelheti  a 


kielégítést a zálogtárgyból  


 


Tehát: 


A jogosult harmadik személyekkel szemben elsőbbséget 


élvez 


- Zálogszerződés alapján  


 


- Jogszabályi rendelkezés  alapján 


 


- Zálogtárgy birtokátruházása  


 


- Nyilvántartásba való  bejegyzése  


  


 


- Zálogtárgy megjelölése  


 


- Biztosított követelés megjelölése   


 


- Zálogjog típusa  


 


- Keretösszeg (opcionális)  


 


- Biztosított követelésre vonatkozó korlátozások 


(opcionális) 


 


 


Beazonosítható módon  


 


Például:   


Követelés elzálogosítása esetén  


 kötelezett 


 követelés jogcíme  


 szerződés típusa   


 szerződés kelte  


 követelés összege  


 


- Zálogszerződés alapján  


 


- Jogszabályi rendelkezés  alapján 


 


- Zálogtárgy birtokátruházása  


 


- Nyilvántartásba való  bejegyzése  


  


 


Zálog 


kötelezett


Zálog 


jogosult


Zálog 


kötelezett


Zálog 


jogosult


Vevő


rendelkezési jog


átszállása


1.


kényszer-értékesítés


2.


- építési napló (191/2009 (IX.15.) Korm.rend)  


- munkavédelmi bejelentés (4/2002. (II. 20.) SzCsM -EüM r.)  


   


- alvállalkozói szerződés  


- alvállalkozó átvilágítása (rendelkezik a szükséges személyi és   


   tárgyi feltételekkel)  


 


- építési engedély   


- átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb…..  


 


 


2. Egyezkedés 


 


Elévülés 


Természetbeni kiegyenlítés   


Tartozásátvállalás  


Elengedés  


Engedményezés  


Lízing átruházás   


Fizetési halasztás  


 


ELADÓVEVŐ


ELADÓVEVŐ


Követelés áruszállításból


kiegyenlítetlen számla


ELADÓVEVŐ


Természetbeni kiegyenlítés


Követelés áruszállításból


kiegyenlítetlen számla


ELADÓVEVŐ


Természetbeni kiegyenlítés


Tárgyi eszköz értékesítés -számla


Követelés áruszállításból


kiegyenlítetlen számla


ELADÓ


VEVŐ


VEVŐ


ELADÓ


Természetbeni kiegyenlítés


Tárgyi eszköz értékesítés -számla


Követelés áruszállításból


kiegyenlítetlen számla


ELADÓ


Vevő


VEVŐ


Eladó


Kötelezettség/számla


Követelés/számla


Beszámítás


Szereplők: 


 


a) kötelezett 


 


b) jogosult 


 


c) harmadik szem ély (átvállaló)  


 


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, köl csön 


kapcsolódik 


Befektetett pénzügyi 


eszközökből származó bevétel  


kötelezettség 


összege 


forgóeszközök közötti 


részesedések, értékpapír   


Pénzügyi műveletek egyéb 


bevétele 


kötelezettség 


összege 


 


Elengedett követelés  elszámolása 


a jogosultnál (hitelezőnél)  


 


Követelés  


 


 


Könyvelés helye 


 


Érték 


behajthatatlannak nem 


minősülő 


Egyéb ráfordítás könyv szerinti  


 


Az adózás előtti eredményt növeli:  


 


h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben 


elengedett követelés,   


 


Kiskereskedő I.


Nagykereskedő


1. termék-


értékesítés


Kiskereskedő I.


Nagykereskedő


Kiskereskedő II.


1. termék-


értékesítés


2. termék-


értékesítés


Kiskereskedő I.


Nagykereskedő


Kiskereskedő II.


1. termék-


értékesítés


2. termék-


értékesítés


3. 


engedmé-


nyezési


szerződés


Kiskereskedő I.


Nagykereskedő


Kiskereskedő II.


1. termék-


értékesítés


2. termék-


értékesítés


3/a. 


értesítés


engedmé-


nyezésről


3. 


engedmé-


nyezési


szerződés


Kiskereskedő I.


Nagykereskedő


Kiskereskedő II.


1. termék -


értékesítés


2. termék-


értékesítés


4. tartozás


megfizetése


3/a. 


értesítés


engedmé-


nyezésről


3. 


engedmé-


nyezési


szerződés


Kiskereskedő I.


(engedményező)


Nagykereskedő


(engedményes)


Kiskereskedő II.


(kötelezett)


1. termék -


értékesítés


2. termék-


értékesítés


4. tartozás


megfizetése


3/a. 


értesítés


engedmé-


nyezésről


3. 


engedmé-


nyezési


szerződés


Lizingbe


vevő


Átvevő


Lízing


cég


1.


lízing-


szerződés


2.


átruházási


szerződés


(3 fél között)


5.


új számla


fennmaradó


lízingdíjról


4.


lelépési díj


3.


helyesbítő


számla


3. Jogérvényesítés 


 


A szerződés felbontása, elállás  


A teljesítés tagadása  


Számla sztornírozása  


A behajthatatlan követelés  


Követelések értékvesztésének elszámolása  


Fizetési meghagyás  


Felszámolás 


Fedezetelvonó szerződések.  


Ideiglenes intézkedés  


Biztosítási intézkedés.  


Előzetes végrehajthatóság  


Felelősség 


 


 


6:212. § [Megszüntetés a felek megállapodásával]  


(1) A felek közös megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve 


megszüntethetik vagy a szerződés megkötésének időpontjára 


visszamenő hatállyal felbonthatják.  


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].   


 


Számviteli törvény 42. § (1) bek.  


 


Kötelezettségek  …. a már teljesített, a vállalkozó által 


elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 


pénznyújtáshoz kapcsolódnak.  


  


Számviteli törvény 42. § (1) bek.  


 


Kötelezettségek  …. a már teljesített, a vállalkozó által 


elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 


pénznyújtáshoz kapcsolódnak.  


  


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 kötelezett ségeket a könyvvezetés és a 


beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 


értékelni (az egyedi értékelés elve).   


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 kötelezett ségeket a könyvvezetés és a 


beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 


értékelni (az  egyedi értékelés  elve).  


Eladó


számlája


Eladó


számlája


Vevő teljesen


visszautasítja


Eladó


számlája


Vevő teljesen


visszautasítja


számla


stornírozása


Eladó


számlája


Vevő teljesen


visszautasítja


számla


stornírozása


Vevő részben


visszautasítja


Eladó


számlája


Vevő teljesen


visszautasítja


számla


stornírozása


Vevő részben


visszautasítja


számla


helyesbítése


Eladó


számlája


Vevő teljesen


visszautasítja


Vevő elfogadja,


de nem fizet


számla


stornírozása


Vevő részben


visszautasítja


számla


helyesbítése


Eladó


számlája


Vevő teljesen


visszautasítja


Vevő elfogadja,


de nem fizet


számla


stornírozása


behajthatatlan (?) 


követelés


Vevő részben


visszautasítja


számla


helyesbítése


A teljesítés időszakában elszámolt értékesítés nettó árbevétele magában 


foglalja…. 


- a vevő által elismert, elfogadott számlában  rögzített….ellenértékkel 


egyező árbevételt…  


Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel 


pénzügyi realizálása bizonytala n.  


„Ha a számlát kiállították már akkor, ami kor még nem is volt elismert 


teljesítés, amikor még nem lehetett volna kiállítani, akkor a vállalkozó 


jogszabályellenesen járt el. A jogszabályellenes állapotot meg kell 


szüntetni….. természetesen nemcsak az árbevételt, hanem a fizetendő 


általános forgalmi adót is stornírozni kell. ” 


 


Ha a vevő visszautasítja a számlát  


 


1. eladó storníroz  


 


2. eladó polgári pert indít  


 


3. a bíróság ítélete pótolja a vevő teljesítést elismerő 


nyilatkozatát  


 


4. az eladó kiállítja a számlát   


(teljesítés időponja = ítélet  jogerősítésének napja)   


 


(103/2002. Számviteli kérdés)  


 


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 


 


 


 


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 


 


 


 


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 


 levonandó ÁFA 


 költség, ráfordítás  


növekszik a VEVŐNÉL 


 kötelezettség 


 levonandó ÁFA 


 költség, ráfordítás  


 


 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 áfa összegét nem 


tartalmazó - korrekciója a módosító/érvénytelenítő  számla 


alapján. 


 4. T 467 - K 31  


 A számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa  - 


korrekciója a módosító/érvénytelenítő  számla alapján. 


 


Önellenőrzés Art  


 


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


elmulasztott adót, adóalapot  …… az adózó helyesbítheti.   


Önellenőrzés Art  


 


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


elmulasztott adót, adóalapot  …… az adózó helyesbítheti.   


 


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 érvénytelenítése,  vagy 


 


− számla módosítása   


 


 


 


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   


 


 


a fizetendő adó összegét növelő tétel  


abban az adómegállapítási időszakban   


 


a) amikor a módosító/érvénytelenítő okirat 


rendelkezésre áll  


 


 


 


− a módosító, érvénytelenítő, és javító számla kibocsátását 


magában foglaló adóelszámolási időszakról benyújtott áfa -


bevallásban  


 


Behajthatatlan követelés  → Számt tv 3. §  


 


a) amelyre  végrehajtás  során nincs fedezet  


 


 


a behajthatatlanság  - nemleges foglalási jegyzőkönyv 


alapján - vélelmezhető  


b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási 


eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása 


során egyezségi megállapodás keretében elengedett , 


 


 


c) amelyre  a felszámoló által adott írásbeli igazolás  


(nyilatkozat) szerint nincs fedezet,  


d) amelyre a  felszámolás , az adósságrendezési eljárás 


befejezésekor a  vagyonfelosztási javaslat  szerinti 


értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,  


 


e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, 


amelynél a végrehajtással kapcsolatos  költségek 


nincsenek arányban  a követelés várhatóan behajtható 


összegével ….amelynél az  adós nem lelhető fel , mert a 


megadott címen nem található és a  felkutatása  


"igazoltan" nem járt eredménnyel,  


6/2002. Számviteli kérdés  


önmagában  nem elegendő  behajthatatlanná 


minősítéshez  


 


- a cégnyilvántartásból való törlés , 


 


- az adós az általa megadott címen nem található 


meg (célszerű ezt a tényt  - ha lehet - a területileg 


illetékes önkormányzattal is igazoltatni ) 


 


f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,  


 


g) amely a hatályos jogszabályok alapján  elévült. 


Behajthatatlan követelés  → Tao tv 4. § 4/a.  


 


- a számviteli törvény szerinti behajthatatlan követelés,  


 


- fizetési határidőt követő 365 napon belül  ki nem 


egyenlítettek  követelés bekerülési értékének 20  %-a 


 


kivéve, ha  


 a követelés elévült , vagy  


 bíróság előtt nem érvényesíthető  


 


- közjegyzőhöz elektronikus kérelem + 3 % díj  


- közjegyző kibocsátja   


- ellentmondás  


- perré alakul + 3 % illeték  


 


A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha  


 


- az adós szerződésen alapuló,  


 


- nem vitatott vagy elismert tartozását  


  


- a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette 


ki vagy nem vitatta,   


 


- és hitelezői írásbeli  fizetési felszólításra sem teljesítette  


 


- a tartozás összege  több, mint 200.000, - Ft 


 


A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább  a tartozás  


 jogcímét, összegét,  a teljesítési határidőt,  


 azt a végső határidőt is, am i után a hitelező meg indítja a 


felszámolási eljárást  


 


Postai kézbesítés  esetén tértivevény kötelező.  


Vélelmezett átvétel a feladást követő 15. munkanapon, ha:  


 a kézbesítés akadályozott,  


 a küldemény átvételét a címzett megtagadta ,  


 a címzett nem jelentkezett a levélért „nem kereste”  


 


Az adós érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség   


jogcímét,  


fennállását,  


esedékességét,   


mértékét, 


összegét.  


 


Az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának 


kézhezvételét megelőző napig írásban van helye.  


 


A cég eltüntetés  tényleges célja 


 


mentesíteni az ügyvezetőt   


 


1. iratőrzés alól és  


2. a cég képviseletétől   


 


 


Cégeladáshoz kapcsolódó bűncselekmények  


 


 Közokirat-hamisítás (342. §) 


 Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 


(409.§)  


 A számvitel rendjének megsértése  (403. §) 


 Gazdasági csalás (347.§)  


 Csődbűncselekmény (404.§)  


 Sikkasztás (372. §)  


 


Cégeladáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok  


 


 


 A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása (Csődtv 63/A. §)  


 


 Részesedés átruházás és kényszertörlés (Ctv 118/A. §)  


 


 Az adó megfizetésére kötelezés részesedés átruházáskor  (Art 


60. §) 


 


 


A fedezetelvonás  


 


 


a kötelezett a jogosult kielégítéséül szolgáló vagyont  


 


 eladja, 


 


 elajándékozza,  


 


 a házastársának a különvagyo nába utalja,  


 haszonkölcsönbe adja,  


 


 eladományozza  


 


 engedményezi  


 


 apportálja, stb.  


saját elhatározásából   


vagyonát csökkenti  


Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének 


kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e 


harmadik személy irányában  hatálytalan, ha  


 


 a másik fél rosszhiszemű  volt, 


 


 vagy reá nézve a szerződésből  ingyenes előny 


származott. 


Fedezetelvonás 


vélelme 


Ptk 6:120. §


Szerződés


rokonnal


Szerződés


összefonódott céggel


Szerződés


ingyenesen 


ADÓS


ADÓS


SZERZŐ


elvonás


ADÓS


SZERZŐ


elvonás


HITELEZŐ


(NAV)


bírói ítélet


Ha valaki a 


 


- hozzátartozójával  


- vagy összefonódott cégével köt ilyen szerződést,   


 


 a rosszhiszeműséget,  vagy 


 


 az ingyenességet vélelmezni kell.  


Közeli hozzátartozó nak minősül  → Ptk. 8:1. §  


 


 a házastárs,  


 


 az egyeneságbeli rokon  


 


 az örökbefogadott gyermek,  


 


 a mostoha- és neveltgyermek,  


 


 az örökbefogadó -, a mostoha- és a nevelőszülő,  


 


 valamint a testvér.  


A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. §   


 


 


5 évre visszamenőleg   


 


az adós vagyonának csökkenését eredményező szerződést, jognyilatkozatot, 


ha 


  


 az adós szándéka a hitelező vagy a hitelezők kijátszására irányult,   


 


és  


 


 a másik fél erről  a szándékról tudott vagy tudnia kellett  


 


A felszámoló/hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. §   


 


3 évre visszamenőleg   


 


 ingyenes elidegenítés, kötelezettségvállalás   


 


vagy 


  


 a harmadik személy javára feltűnően aránytalan értékkülönbözettel 


megkötött visszterhes jogügylet  


 


vagy 


 


 biztosítéki célú ügyletek  megkötése nem megfelelő elszámolással , ha a 


nyilvántartásba vétel nem történt meg  


 


A felszámoló /hitelező megtámadhatja a szerződéseket Csődtv 40. §   


 


 


90 napra visszamenőleg   


 


 hitelező előnyben részesítése  


 


 különösen  


o fennálló szerződésnek a hitelező javára módosítása vagy   


o biztosítékkal nem rendelkező hitelező számára biztosíték 


nyújtása 


A felszámoló  visszakövetelési joga  Csődtv 40. §   


 


 


60 napra visszamenőleg   


 


 hitelező előnyben részesítése  


 


 nem a rendes gazdálkodás körébe tartozik  


 


 esedékesség előtt  megfizet 


 


 


A felszámoló /hitelező megtámadhatja a szerződéseket  


 


megtámadási határidő:   


tudomásszerzéstől 120  napig, max.  a felszámolást elrendelő 


végzés közzétételének időpontjától számított 1 éves jogvesztő 


határidőn belül  


 


- a Ptk. érvénytelen szerződésre vonatkozó  rendelkezéseit kell 


alkalmazni 


- összefonódás esetén a rosszhiszeműséget, illetőleg az ingyenességet 


vélelmezni kell  


- hitelezőket tájékoztatni kell  


 


 


Ha a tag a korlátolt felelősségével visszaélt, és   


 


emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor 


kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn,   


 


ezekért a tartozásokért a tag korlátlanul köteles 


helytállni 


 


 


 


 


 


A felszámoló /hitelező kérheti a bíróságtól a vezetők felelősségének 


megállapítását Csődtv 33/A. §  


 


- 3 évre visszamenőleg  


 


- vagyoni biztosíték is kérhető  


 


- gazdálkodó szervezet vezetőjének minősül az a személy is, aki a 


gazdálkodó szervezet döntéseinek  meghozatalára  ténylegesen 


meghatározó befolyást  gyakorolt 


 


- mentesül a felelősség alól a vezető, ha bizonyítja, hogy a 


fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az 


elvárható valamennyi intézkedést megtette   


 


A felszámolás lezárását követő 9 0 


napig bármely  hitelező keresettel 


kérheti a bíróságtól a vezető 


kötelezését 


 


 


A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása Csődtv  63/A. §  


 


- jegyzett tőke 50%-át meghaladó a tartozás,  


- a hitelező kereseti kérelmére   


- a felszámolási eljárás megindítását  megelőző három éven belül részesedését 


átruházó, több ségi befolyással  rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul 


felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért  


 


kivéve, ha  


 bizonyítja, hogy a vagyoni hányad átruházásának időpontjában  az adós 


fizetőképes volt,   


 illetve az adós ugyan nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az 


átruházás során jóhiszeműen járt el.  


 


Keresetindítás: legkésőbb a felszámolás lezárásának közzétételétől 90 nap  


 


hasonló szabály: Ctv 118/A. § kényszertörlés esetén  


 


Házastárs bűncselekménye  


 


 


- az előnyt a jogalap nélküli gazdagodás  szabályai szerint kell 


megtéríteni,  


 


- felelősség mértéke sem korlátozható a közös vagyonból 


megillető részre  


 


 


BH2000. 546  


Btk 405. § (régi Btk  297. §) 


 


Aki írásbeli szerződés alapján fennálló követelés 


fedezetéül szolgáló  vagyont elvonja, és ezzel a 


tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben 


meghiúsítja  


 


 vétség 1 év  


 bűntett 3-5 év 










