
AZ ADÓZÁS RENDJE 

Több ponton módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art.) is. 

 

Adótanácsadók, adószakértők nyilvántartása 

Az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartását például külön 
szervezet hatáskörébe utalja egy módosítás. A hatályos szabályok értelmében még az NGM, 
2013. július 1-jétől már az új hatóság vezeti a nyilvántartást. A törölt adószakértők adatait 
még 10 évig kötelező lesz megőrizni. Emellett az Art. önálló alcím alá rendezi a 
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos összes tudnivalót (Art. 175/A-175/E §-ai). 

 

Pénztárgépekkel kapcsolatos visszaélések szankcionálása  

A pénztárgépekkel kapcsolatos visszaéléseket jobban szankcionálják, ezért új mulasztási 
bírság típust alakítottak ki: 

 a pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedély nélküli forgalmazása, a forgalmazási 
engedély visszavonását követő továbbforgalmazása, továbbá engedélyezettől eltérő 
pénztárgép, taxaméter forgalmazása 10 millió forintig terjedő mulasztási bírságot 
vonhat maga után; 

 a pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek egyéb módon történő 
megszegésekor a magánszemély kötelezettet (forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, 
műszerészt) 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezettet pedig 1 millió forintig 
terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság. 

Az új típusú, online kommunikációra képes elektronikus memóriás pénztárgépekre való 
áttérés anyagi megterhelést okozhat a pénztárgépet üzemeltető vállalkozásoknál, ennek 
enyhítése érdekében a Kormány közvetlen támogatást nyújt az új pénztárgépek 
beszerzéséhez, ennek részletszabályait NGM-rendelet fogja tartalmazni.  

 

Pénztárgépek nyilvántartása, ellenőrzése 

Az Art.-ba új szakaszok kerültek be (176/B-176/E), amelyek a pénztárgépekkel kapcsolatos új 
követelményeket, a szervizelést és a szabályoknak való megfelelés ellenőrzését rögzítik. 

Adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta kibocsátására az a pénztárgép, taxaméter felel 
meg, amelynek forgalmazását a jogszabályban meghatározottak szerint engedélyezték, és 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV


amelyet nyilvántartásba vett szerviz érvényes műszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval 
rendelkező műszerésze helyezett üzembe. 

A forgalmazási engedély kiadásáért, módosításáért, kiterjesztéséért igazgatási szolgáltatási 
díjat kell fizetni. 

Pénztárgép, taxaméter szervizelését csak nyilvántartásba vett szerviz végezheti érvényes 
műszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze útján. Szerviz az az 
egyéni vállalkozó vagy szervezet, aki vagy amely a szervizek – állami adóhatóság által 
vezetett – nyilvántartásában szerepel. Szervizként való nyilvántartásba vételét az állami 
adóhatóságnál az az egyéni vállalkozó vagy szervezet kérelmezheti, 

a) akinek vagy amelynek nincs 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió 
forintot, egyéni vállalkozó esetében 1 millió forintot meghaladó adótartozása; 

b) aki vagy amely megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 

c) aki vagy amely e tevékenységét az állami adóhatóság felé szabályszerűen bejelentette. 

Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének további feltétele, hogy nem áll szervizelési 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és nem áll más szerviz 
alkalmazásában. 
 
A pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban 
meghatározott kötelezettségeket – a kötelezettség fennállása alatt és az azt követő ötödik év 
végéig – az állami adóhatóság ellenőrzi. Az adóhatóság az üzemeltető, a forgalmazó, a szerviz 
vagy más személy ellenőrzésekor talált pénztárgépet vizsgálat céljából átvételi elismervény 
ellenében legfeljebb 15 napra bevonhatja, amennyiben a pénztárgéppel visszaélés gyanúját 
észleli, és a tényállás másként nem tisztázható. A bevonás időszaka alatt az adózó a nyugta 
kibocsátási kötelezettségét vagy másik pénztárgépével, vagy kézi úton előállított nyugtával 
teljesíti. 

Ha az ellenőrző vizsgálat eredményeként azt állapítják meg, hogy a pénztárgép nem felel 
meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek és ez befolyásolja az adózással 
összefüggő funkciókat és a hiba, hiányosság nem küszöbölhető ki, vagy azt az arra kötelezett 
az előírt határidőn belül nem teljesíti, az engedélyező hatóság határozattal előírja a 
pénztárgép leadását. A leadott pénztárgépet az engedélyező hatóság megsemmisíti és erről 
az állami adóhatóságot értesíti. 

 

Adóregisztráció, KOCKERD-kérdőív 

Aki korábban az adóregisztrációs eljárás során nem küldte vissza a KOCKERD-kérdőívet, 
annak törölték az adószámát, ráadásul a következő 5 évben nem vállalhatott gazdasági 
társaságban vezető tisztséget. 2013-tól enyhült a szigor, aki nem küldi el a kérdőívet, azt 
először felszólítja és megbírságolja a NAV, ha ezután sem érkezik válasz, akkor törlik csak az 
adószámot. 



Ha valakinek a fenti ok miatt jogerősen törölték az adószámát, 2013. február 15-ig kérhette 
az adószám törléséről hozott határozat visszavonását. A határidő jogvesztő volt, azaz 
elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincsen helye.  

 

Áfa: gépi nyugták elektronikus ellenőrzése 

Az áfatörvénybe bekerült, hogy a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép 
adatairól – kivéve a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adatairól, így 
különösen nevéről, címéről, adószámáról – az adóalany rendszeresen adatszolgáltatást 
teljesít a NAV-nak (ennek részleteit külön jogszabály fogja rendezni). 

Külön jogszabály rendezi majd azt is, hogy a pénztárgép működését hogyan ellenőrzi és 
felügyeli a NAV elektronikusan, közvetlen adatlekéréssel. Az adatszolgáltatáshoz szükséges 
adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének 
azonosítóit azonban nem kapcsolhatja össze a pénztárgép üzemeltetőjének adataival. 

A törvénymódosítás azonban annak a lehetőségét is megteremti, hogy a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság szakhatósági véleménye alapján a közvetlen adatlekérdezés alól az állami 
adóhatóság felmentést adhasson. 

 

Kérdés: Mi minősül „egy” szerződésnek készpénzfizetés esetén? 

Válasz: A jogalkotó szerint a gazdasági folyamatok átláthatóságát növeli, ha az üzleti élet 
szereplői, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók egymás közti pénzforgalmuk 
minél nagyobb részét pénzforgalmi bankszámlájukon bonyolítják le. Ennek érdekében új 
kötelezettségként írja elő 2013-tól az Art. azt, hogy ezen adózók ugyanazon szerződés 
alapján egy hónapban teljesített, egymás közti kifizetéseiket legfeljebb másfél millió forint 
összegben teljesíthetik készpénzfizetéssel (bankjegy vagy pénzérme átadásával). A 
szerződéseknek ezen kötelezettség megkerülése céljából több szerződéssé való 
felosztásának gátja a rendeltetés szerinti joggyakorlás elve. Ha megállapítható, hogy a 
szerződések felosztása kétséget kizáróan ezen kötelezettség megkerülését célozza, úgy ezen 
több szerződés a készpénzfizetési korlát szempontjából egy szerződésnek minősül. 

Nem kétséges, hogy ezzel sikerült a jogalkotónak mindenkit elbizonytalanítania, hiszen így 
egyetlen termékszállítássá lehet minősíteni több termékszállítást, mondván, hogy azok 
folyamatosak és így egy szerződésről van szó. 

Mindennek a tetejében ott van a rendeltetésszerű joggyakorlásba való belekapaszkodás. 
Sajnos az adóhatóság saját hatáskörében dönthet arról, hogy mi volt rendeltetésszerű és mi 
nem, amit aztán bonyolult jogorvoslati procedúrával lehet majd csak kivédeni. 

Az egy szerződés azonos termékek és azonos szolgáltatások értékesítésénél merül fel 
fokozottabban, ezért célszerű figyelni ugyanazon (nem magánszemély) vevő felé való 
értékesítések havi összegeit.  
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KÖZMŰADÓ 
 

2013. január 1-jétől új adónem épült be az adórendszerbe. Az adót a közterületen és 
bizonyos esetben a közterületnek nem minősülő földrészleten elhelyezett távhő-, víz-, 
csatorna-, földgáz-, villamos energia- és hírközlési vezetékek után kell fizetni. 

Az adó alanya – főszabály szerint – az, aki a naptári év első napján a közművezeték 
tulajdonosának minősül. Ha a vezeték tulajdonosa az állam vagy a helyi önkormányzat, akkor 
az adó az üzemeltetőt (fenntartót) terheli.  

Az adó alapja a közművezeték nyomvonalának hossza, az adó mértéke 125 Ft/minden 
megkezdett méter vezeték után. 

 

BIZTOSÍTÁSI ADÓ 
 

Az adó alanya az a biztosító, amely Magyarország területén biztosítási szolgáltatást nyújt. Az 
adót a casco, valamint a vagyon- és baleset-biztosítások után kell fizetni. Az adó casco-
biztosítások esetén a bruttó biztosítási díj 15%-a, vagyon- és baleset-biztosítások esetén 
pedig 10%-a. 

 

ILLETÉKEK  

2013. január elsejétől hatályba léptek az illetéktörvény módosításai is, amelyek 
összességében egyszerűsödést hoznak több ponton, miközben megszűnnek 
illetékkedvezmények, ami viszont kellemetlen meglepetéseket is okozhat. 

 

Emelkedő illeték lakásvásárlás esetén 

A legszembetűnőbb változás a lakások forgalmi értékének első 4 millió forintjára jutó 
kedvezményes, 2 százalékos illetékkulcs eltörlése. A jövőben tehát a lakások visszterhes 



vagyonátruházási illetéke egységesen 4 százalékos lett. Ez 80 000 forint plusz költségvetési 
bevételt, illetve a vevő tekintetében ekkora költségtöbbletet jelent minden egyes 
lakásvásárlás során, ha a forgalmi érték a 4 millió forintot eléri vagy meghaladja, ami az 
esetek jelentős részében elmondható. 

 

Egyszerűsítés öröklés, ajándékozás esetén 

Egyszerűsödnek az öröklés és az ajándékozás szabályai, ugyanis a korábbi családi kapcsolaton 
és forgalmi értéken alapuló progresszív rendszer helyett általánosan 18 százalékos, 
lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó jogok esetében 9 százalékos kulcsot kell 
alkalmazni 2013-tól. A gépjárművek és pótkocsik megkülönböztetése illetékfizetési 
szempontból nem változik, azonban az orvosi praxisjog a továbbiakban az általános kulcs alá 
esik majd. 

 

Vége a takarékbetét ajándékozási illetékmentességének 

2013. január 1-jével kikerült az illetékmentes ajándékozás és öröklés köréből a takarékbetét 
szerzése, beleértve a korábbi szabályozás szerint ebbe a fogalomkörbe tartozó bankszámlák 
közötti átutalás útján történő ingyenes szerzést is. A módosító törvény indokolása szerint 
azért nem indokolt fenntartani az illetékmentességet, mert ezek a jogügyletek többségükben 
egyenes ági rokonok között realizálódnak, akik között egyébként is illetékmentes az 
ajándékozás. 

 

Új kedvezmények és mentességek 

A 35 éven aluliak első lakásvásárlásához kapcsolódó kedvezménye több oldalról is bővül. A 
kedvezmény már a 8 millió forint forgalmi értéket meghaladó lakások esetén is igénybe 
vehető, ha a forgalmi érték a 15 millió forintot nem haladja meg. Valamint a fizetendő illeték 
50 százalékának elengedése sem korlátozódik 40 000 forintra, a kedvezményt 15 millió 
forintig a teljes forgalmi értékre alkalmazni lehet. Ez teljes körű kihasználás esetén 300 000 
forint megtakarítást is jelenthet az első lakását megszerző fiatalnak. 

Követve az ajándékozás és öröklés megítélését, illetékmentessé vált az egyenes ági rokonok 
közötti visszterhes vagyonátruházás is. Nem egyenes ági rokonok, de közeli hozzátartozók 
esetére ugyanakkor az illetékmentességi szabályok sem kerültek kiegészítésre, holott 
legalábbis a testvérek között indokolt lehetne az egyenes ági rokonokra vonatkozó szabályok 
alkalmazása. Továbbra is ajándékozási, illetve öröklési illetékkel kell ezért számolni oldalági 
rokonok közötti szerzés esetén. 

Az öröklési illetékmentességek kapcsán előnyös módosítás, hogy a túlélő házastárs már nem 
csak a haszonélvezeti és használati jogot szerezheti meg illetékmentesen, hanem 
állagörökösként is mentesül az illeték lerovása alól. 



Kedvező és ésszerű változás történt a cserepótló vétel szabályozásában. A főszabály 
továbbra is él, tehát lakástulajdon cseréje vagy olyan módon történő vásárlása esetén, 
amikor a vételt megelőző vagy azt követő egy éven belül másik lakástulajdon értékesítésére 
is sor kerül, az illeték alapja a lakástulajdonok forgalmi értékének a különbözete. Viszont 
január elsejétől már nem kell illetéket fizetni, ha a vásárolt lakás forgalmi értéke az eladott 
lakás forgalmi értékénél kisebb. 

Mentességet élvez a jövőben továbbá a lízingtárgy megszerzése a futamidő végén, ha a 
szerzés visszlízing-szerződésen alapult. 

 

Megszűnik a feltűnő értékaránytalanság miatti szankciós ajándékozási illeték 

Törlésre került az illetéktörvény azon rendelkezése, amely a feltűnő értékaránytalanság 
mellett kötött ingatlan-adásvételeket volt hivatott szankcionálni azzal, hogy a forgalmi érték 
felénél alacsonyabb értéken kötött ügyletek esetén a különbözetre ajándékozási illetéket 
kellett alkalmazni. Az indokolás itt két okra is hivatkozik: az egyik az, hogy a feltűnő 
értékaránytalanság jellemzően az egyébként is illetékmentesen ajándékot szerző egyenes ági 
rokonok között valósult meg, a másik indok pedig a korábbi rendelkezés gyakorlati 
alkalmazásának nehézkességét emeli ki. 

 

Az illeték-előleg rendszerének kivezetése 

Végül eljárási szempontból fontos egyszerűsítés az illetékelőleg rendszerének eltörlése. Az 
illetékelőleg létjogosultságát eredetileg az elhúzódó földhivatali eljárások alapozták meg, 
ezzel ugyanis biztosítható volt, hogy az illeték megfizetése a tulajdonjog bejegyzésétől 
függetlenül megtörténhessen. A miniszteri indokolás szerint azonban a földhivatali 
ügyintézés jelentősen gyorsabb és korszerűbb, mint a rendelkezés 1995-ös bevezetésekor 
volt, ezért indokolatlan a rendszer fenntartása, amely adminisztráció- és költségcsökkenést is 
eredményez. 

 

Illeték-beszedési számlák 

Lezárásra kerültek az illeték-beszedési számlák is. A továbbiakban az illetékekkel kapcsolatos 

befizetéseket egységesen a NAV Illetékek bevételi számlára (adónemkód: 521) kell teljesíteni. 

 521. adónem NAV Illetékek bevételi számla 10032000-01070044 



 

TRANZAKCIÓS ILLETÉK  

A módosítás a jutalék- és díjbevételek fogalmának megváltoztatásával pontosítja, hogy 
azokat a jutalék- és díjbevételeket, amelyeket az ügyfélszámlán vagy a befektetési 
szolgáltatással kapcsolatban egyéb számlán végrehajtott művelettel, korlátozott 
rendeltetésű fizetési számláról végrehajtott fizetési művelettel, valamint például a 
befektetési alap részére vezetett fizetési számla terhére megvalósított fizetési művelettel 
kapcsolatban számolnak el, nem terheli illetékfizetési kötelezettség. A visszatérített jutalék- 
és díjbevételeket nem terheli illetékfizetési kötelezettség. 

A fizetési műveletek fogalmát is pontosították. Fizetési műveletnek minősül a 
kölcsöntörlesztés, a jutalék- és díjbevételek felszámítására irányuló művelet, a pénzváltási 
tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt 
közvetítő útján kezdeményezett fizetőeszköz útján történő eladás, illetve a készpénzkifizetés 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére 
történik. 

A pénzforgalmi szolgáltató fogalmának pontosításával egyértelművé válik, hogy az illeték 
hatálya kiterjed a külföldi székhelyű hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, 
pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, pénzváltás közvetítésére jogosult 
kiemelt közvetítő és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepére is. 

A takarékszövetkezetek mentesülnek az illetékfizetési kötelezettség alól, ha az önkéntes 
intézményvédelmi alap ügynökeként (közvetítőjeként) járnak el a befektetési szolgáltatások 
biztosítása során. 

Szintén mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól a központi szerződő fél részére vezetett 
fizetési számla terhére megvalósított fizetési művelet. Ugyanígy nem lesznek illetékkötelesek 
a szervezett földgázpiacon és napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacon, valamint a 
szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek pénzügyi elszámolásához kapcsolódó 
fizetési műveletek. 

A készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknél az illetékfizetési kötelezettség nem a készpénz-
helyettesítő fizetési eszköz kibocsátóját, hanem a fizetési eszköz fedezetét biztosító 
hitelkeretet rendelkezésre tartót terheli ezentúl. 

 

 

 



 

SZÁMVITELI TÖRVÉNY  
 

2012. december 1. óta a vállalkozásnál lévő napi készpénz-záróállomány maximális mértékét 

szabadon, a vállalkozásra jellemző körülményeknek megfelelően lehet megállapítani. Tehát a 

napi készpénz-záróállomány átlagos értékének maximális összegére vonatkozó korlátozások 

megszűntek. A pénzkezelési szabályzatban azonban rendelkezni kell a napi készpénz-

záróállomány maximális értékéről. 

  

A mikrogazdálkodói beszámoló  

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra (a továbbiakban: mikrogazdálkodói 
beszámoló) vonatkozó részletes számviteli szabályokat a 398/2012 (XII. 20.) 
Kormányrendelet tartalmazza. A 2013-ban kezdődő üzleti évtől mikrogazdálkodói 
beszámolót készíthet a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő 
üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő 
nem haladja meg az alábbi határértéket: 

 a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot, 
 az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot, 
 az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt. 

A mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozó (a továbbiakban: mikrogazdálkodó) a 
választásától – a határértékek teljesítése mellett – leghamarabb három, mikrogazdálkodói 
beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el. A mikrogazdálkodói beszámolót a jogelőd nélkül 
alapított vállalkozás is választhatja. 

A mikrogazdálkodói beszámoló a számviteli törvény szabályainak leegyszerűsítésére épül. 
Azokban a kérdésekben, amelyekről a rendelet nem rendelkezik, a számviteli törvény 
előírásait kell követni. 

 

A beszámoló részei, a könyvvezetés 

A mikrogazdálkodói beszámoló a rendelet 1. mellékletében szereplő mérlegből és a rendelet 
2. mellékletében részletezett eredménykimutatásból áll. A mikrogazdálkodói mérleg és 
eredménykimutatás lényegében megegyezik az egyszerűsített éves beszámoló soraival, a 
mikrogazdálkodói mérleg ezen kívül sajátos kiegészítő információkat tartalmaz. Az 
eredménykimutatás összköltség eljárással készül. Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést nem 
kell készíteni. A mikrogazdálkodó üzleti éve nem térhet el a naptári évtől. A mikrogazdálkodó 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200398.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200398.KOR&celpara=#xcelparam


mentesül a számlarend-készítési kötelezettség alól, ha a főkönyvi elszámolásait a rendelet 3. 
melléklete szerinti számlatükör szerint vezeti. Természetesen a mikrogazdálkodó saját 
számlatükröt és számlarendet is alkalmazhat, amely megfelel a rendelet és a számviteli 
törvény előírásainak. A mikrogazdálkodónak számviteli politikát (és ennek részeként 
számviteli szabályzatokat) nem kell készítenie, hiszen fő szabályként a rendelet rögzíti a 
számviteli politikai döntéseket, amelyektől a mikrogazdálkodó nem térhet el. A rendelet által 
biztosított néhány választási lehetőségről a mérleg kiegészítő információiban kell nyilatkozni. 

 

A mikrogazdálkodói beszámoló sajátosságai 

A mikrogazdálkodói beszámolóban nem mutatható ki alapítás-átszervezés aktivált értéke, 
kísérleti fejlesztés aktivált értéke, üzleti vagy cégérték és negatív üzleti vagy cégérték. 
Céltartalék csak a várható kötelezettségekre képezhető. 

A mérlegben a kiegészítő információk között fel kell tüntetni a kapcsolt felekkel lebonyolított 
ügyletekre vonatkozó olyan információkat, amelyek bemutatásáról a számviteli törvény 
külön nem rendelkezik, ha ezek az ügyletek lényegesek, és nem a szokásos piaci feltételek 
között valósultak meg (ilyen ügylet hiányában ennek tényét). Ezen kívül a kapcsolt 
vállalkozásokkal, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos 
információkat nem kell külön bemutatni. 

Az időbeli elhatárolás elve sajátosan alakul. Az olyan gazdasági események hatásait, amelyek 
két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegében, 
amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot 
kibocsátották. Az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet 
érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak. A 
mikrogazdálkodó csak a rendelet által felsorolt esetekben képezhet aktív, illetve passzív 
időbeli elhatárolást. 

 

Az értékeléssel kapcsolatos sajátosságok 

A mikrogazdálkodói könyvvezetés során az eszközök bekerülési értékének részeként nem 
lehet kimutatni a beszerzéshez kapcsolódó hitel, kölcsön járulékos költségeit, a 
beruházáshoz kapcsolódó biztosítási díjat, devizakötelezettségek árfolyam-különbözeteit, a 
beruházás megtervezésének és a betanításnak a költségeit, azokat költségként, 
ráfordításként, illetve bevételként kell elszámolni. A saját termelésű készletet a még 
várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett várható eladási áron 
kell állományba venni. 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének 
meghatározásánál maradványérték nem állapítható meg. A terv szerinti értékcsökkenés 
elszámolása a bruttó érték alapján meghatározott lineáris, időarányos módszerrel történik, 
kivéve azokat az eseteket, amikor a számviteli törvény szerint nem lehet terv szerinti 
értékcsökkenést elszámolni. A 100 ezer forint egyedi bekerülési értéket el nem érő kis értékű 



eszközök értékcsökkenését egy összegben kell elszámolni. A mikrogazdálkodó a kis értékű 
eszközök egyösszegű leírása során 100 ezer forintnál kisebb értékhatárt is választhat. A tárgyi 
eszközöknél (az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével) a terv szerinti 
értékcsökkenés elszámolása során a társasági adó törvény szerinti leírási kulcsokat kell 
alkalmazni. Az immateriális javakat és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat 3 év 
alatt kell leírni, kivéve, ha szerződés vagy más dokumentum alapján ettől eltérő a 
hasznosítási idő. Ebben az esetben a szerződés vagy más dokumentum által alátámasztott 
időtartamot kell alkalmazni. 

A terven felüli értékcsökkenés és az értékvesztés elszámolása során a 30%-os szabály 
érvényesül. Azaz az értékkülönbözetet akkor kell elszámolni, ha az a 30%-ot meghaladja. 
Terven felüli értékcsökkenésként kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni 
a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha az év végi 
értékelés során az eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és legalább 30%-kal 
kevesebb, mint a könyv szerinti értéke. Ezen felül terven felüli értékcsökkenést kell 
elszámolni, ha káresemény következtében az eszköz káreseményt követő piaci értéke 
legalább 30%-kal a könyv szerinti érték alá csökken. A befektetett pénzügyi eszközök, a 
készletek és az értékpapírok év végi értékelésekor értékvesztést akkor kell elszámolni, ha az 
eszköz piaci értéke tartósan és legalább 30%-kal kevesebb, mint a könyv szerinti értéke. Ha a 
terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll 
fenn, akkor a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést vissza kell írni. 
Nem kell a terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés visszaírását elszámolni, ha a 
mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb, mint 30%-kal haladja meg a könyv szerinti értéket. 
A követelések értékvesztésének elszámolása korosítás, azaz lejártsági időtartam szerint 
történik. A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték fölötti, az üzleti év mérlegfordulónapján 
fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések év végi 
értékelésekor értékvesztést kell elszámolni, ha a követelés a mérlegkészítés időpontjában 

 több, mint 180 napja lejárt, a bekerülési érték 30%-ának összegében, 
 több, mint 270 napja lejárt, a bekerülési érték 50%-ának összegében, 
 több, mint 365 napja lejárt, a bekerülési érték 100%-ának összegében. 

A mikrogazdálkodói beszámoló esetén behajthatatlan követelésnek minősíthető külön 
bizonyítás nélkül a 100 ezer forintot meg nem haladó bekerülési értékű, 180 napja lejárt 
esedékességű követelés. 

A mikrogazdálkodói beszámoló esetében az értékhelyesbítés elszámolása és a valós értéken 
történő értékelés nem alkalmazható. 

A mikrogazdálkodó választott árfolyamként az MNB árfolyamot alkalmazhatja a devizás 
tételek értékelése során. A devizás követelések és kötelezettségek forintértékének 
meghatározása során alkalmazni kell az áfatörvénynek az adóalap forintban történő 
megállapítására vonatkozó előírásait (ez a többi vállalkozó esetében lehetőség). A devizás 
tételeket fő szabály szerint egyedi értékeléssel kell kivezetni. Ha az egyedi értékelés nem 
lehetséges, akkor a csökkenéseket átlagárfolyamon kell elszámolni (a FIFO módszer nem 
megengedett). Az általános szabálytól eltérően a devizás eszközöket és kötelezettségeket 
nem kell év végén átértékelni. 



A készletértékelés a készletnyilvántartástól függ. Ha a mikrogazdálkodó a készleteiről év 
közben vezet folyamatos értékbeni nyilvántartást, akkor a készletek nyilvántartásával, 
értékelésével kapcsolatos szabályokat készlet-nyilvántartási szabályzatba köteles foglalni. Ha 
a mikrogazdálkodó a készleteiről év közben nem vezet folyamatos értékbeni nyilvántartást, 
akkor a vásárolt készletek mérlegértékét a leltári mennyiség és az utolsó beszerzési ár 
szorzata alapján kell meghatározni, a saját termelésű készletek mérlegértékét pedig a leltári 
mennyiség és a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett 
eladási ár szorzata szerint. 

 

További egyszerűsítések a bt., kkt. és egyéni cég esetében 

A betéti társaságként, közkereseti társaságként vagy egyéni cégként működő 
mikrogazdálkodónak a mikrogazdálkodói beszámoló készítése során a piaci érték 
változásából fakadó terven felüli értékcsökkenés elszámolását, az értékvesztés 
elszámolását és a céltartalék-képzésre vonatkozó szabályokat (kivéve: jogszabály által 
előírt céltartalék-képzés) nem kötelező alkalmaznia.  

 

Általános szabályok a beszámolóra és az évzárásra 

A számviteli törvény szerint a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően könyvvezetéssel alátámasztott 
beszámolót kell magyar nyelven készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet 
kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), 
pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.  

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a 
belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem 
várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése (ez a 
vállalkozás folytatásának az elve).  

A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, a törvénynek megfelelően rendezett 
formában kell elkészíteni (ez a világosság elve).  

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az 
állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (ez a következetesség elve).  

Az üzleti év nyitó adatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival (ez 
a folytonosság elve).  

A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a 
foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ.  

A beszámoló lehet:  



 éves beszámoló  
 egyszerűsített éves beszámoló  
 összevont (konszolidált) éves beszámoló  
 egyszerűsített beszámoló.  

Fő szabály szerint egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben, a mérleg fordulónapján a következő, 
nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi 
határértéket:  

 a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot;  
 az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot;  
 az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.  

Nem alkalmazhatja ezeket a szabályokat (tehát a feltételek teljesítése esetén sem készíthet 
egyszerűsített éves beszámolót):  

 a nyilvánosan működő részvénytársaság (a zrt. viszont igen!);  
 az anyavállalat; valamint  
 az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott - hitelviszonyt vagy tulajdonviszonyt 

megtestesítő - értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett, vagy az 
engedélyezést már kérelmezték.  

Fontos megjegyezni, hogy a 2011. évi módosítások után tovább bővítették azoknak a 
vállalkozásoknak a körét, amelyek egyszerűsített éves beszámolót készíthetnek. 
Kiterjesztették ezt a jogot a konszolidálásba bevont vállalkozásokra is (az anyavállalaton 
kívül).  

Sajátos egyszerűsített éves beszámoló: Egyszerűsített éves beszámolóját - saját választása 
alapján - sajátos módon is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég, ha két 
egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három 
mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:  

 a mérlegfőösszeg a 65 millió forintot;  
 az éves nettó árbevétel a 130 millió forintot;  
 az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.  

A sajátos egyszerűsített éves beszámoló választása esetén a gazdasági társaság és az egyéni 
cég a választásától mindaddig nem térhet el, amíg a választás feltételeinek megfelel!  

 

Könyvviteli zárlat  

A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében 
végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai 



zárása tartozik. A könyvviteli zárlat célja a főkönyvi könyvelés adatainak teljessé tétele, a 
lekönyvelt adatok helyességének ellenőrzése, rendszerezése és összesítése.  

A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a könyvviteli számlákból az általa kiválasztott 
időszakonként, de legalább a beszámoló elkészítését megelőzően főkönyvi kivonatot köteles 
készíteni. A könyvviteli zárlatot tehát legalább egyszer el kell végezni az üzleti év végén, de a 
gyakorlatban ennél többször is szükség lehet rá ahhoz, hogy a tulajdonosok naprakész 
információkkal rendelkezzenek a vállalkozás pénzügyi helyzetéről, az eredmény alakulásáról. 
Így a könyvviteli zárlat gyakorisága lehet a gyakorlatban:  

 havi,  

 negyedéves,  

 féléves, vagy  

 éves.  

 

1. A zárlatot megelőző számviteli feladatok:  

 A leltár előkészítése, elvégzése, értékelése, kapcsolódó könyvelési feladatok 
(leltáreltérések elszámolása).  

 Folyószámlák egyeztetése: A követeléseket és a kötelezettségeket csak a vevőkkel és 
a szállítókkal lefolytatott egyeztetés alapján lehet a leltárba felvenni. Egyrészt 
egyeztetni kell a vevőkről/szállítókról vezetett analitikus nyilvántartást a főkönyvi 
könyveléssel, másrészt a partnerek számára ki kell küldeni a folyószámla-egyeztető 
leveleket. A partnerek az egyenlegek felülvizsgálata után visszaigazolják az általunk 
közölt egyenleget, illetve eltérés esetén közlik az eltérés összegét. Ekkor a könyvelés 
felülvizsgálatával tisztáznunk kell a különbség okát, keletkezésének körülményeit, és 
el kell végeznünk a könyvelésben esetlegesen szükségessé váló kiegészítéseket, 
javításokat. Előfordulhat például eltérések indokaként, hogy egy szállítónkkal 
szemben vevőkövetelésünk is van, amelyet partnerünk kompenzáció keretében már 
összevezetett, erről levélben bennünket értesített is, de ennek a könyvelését még 
nem végeztük el. Szükséges ilyenkor a hiányzó könyvelési tételek haladéktalan 
elszámolása.  

ide tartozik az adófolyószámla (beleértve az önkormányzati adóhatóság által vezetett 
adófolyószámlát is) egyeztetése a főkönyvi és analitikus könyveléssel, valamint az ehhez 
kapcsolódó kerekítési különbözetek elszámolása is.  

Bankszámlák egyenlegének egyeztetését is el kell végezni a december havi utolsó 
bankkivonat adataival (kapcsolódó feladat a pénztárszámla egyenlegének egyeztetése az 
analitikus könyveléssel).  



 Az üzleti évhez kapcsolódó bizonylatok könyvelése: A pénzeszközöket érintő 
gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül kell a 
könyvekben rögzíteni. Ez azt jelenti, hogy készpénzforgalom esetén a pénzmozgással 
egyidejűleg, bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, egyéb 
pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15-éig kell 
lekönyvelni. Egyéb, nem pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események 
bizonylatainak adatait a gazdasági esemény megtörténte után legalább 
negyedévente, a számviteli politikában meghatározott időpontig, de legkésőbb a 
tárgynegyedévet követő hónap végéig kell a könyvekben rögzíteni.  

Ide tartozik például a terv szerinti értékcsökkenés, a vásárolt és saját termelési készletek 
utolsó időszaki készletcsökkenésének elszámolása, záró készletének nyilvántartásba vétele, 
az utolsó havi bérfeladással kapcsolatos elszámolások (szakképzési hozzájárulás 
elszámolása), a december havi járulékbevallás elkészítése és beküldése, az utolsó időszaki 
áfa-bevallás elkészítése és beküldése, a záró befejezetlen beruházásokkal kapcsolatos, a 
fordulónapig még nem aktivált közvetlen költségek aktiválása, a halasztott bevételekkel és a 
halasztott ráfordításokkal kapcsolatos feloldások elszámolása, a számlázott, de be nem 
érkezett szállítások értékének elszámolása stb.  

A fenti szabályok szerint minden, a mérleg fordulónapjáig felmerült gazdasági esemény 
könyvelésre kell, hogy kerüljön legkésőbb január 31-ig (főszabály szerint). 

  

2. A könyvelés teljessé tétele, ellenőrzése, összesítése  

A teljesség elve alapján könyvelni kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az 
eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban 
ki kell mutatni; ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre 
vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg 
elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg 
fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt 
még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak.  

Ide tartozó feladatok:  

 Az eszközök és források mérleg-fordulónapi értékeléséhez kapcsolódó tételek 
elszámolása: értékvesztések elszámolása, illetve annak visszaírása, tárgyi eszközök, 
immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének elszámolása, illetve annak 
visszaírása, a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyam-
különbözetének elszámolása (minden devizás tételre, és minden esetben kötelező az 
elszámolás, nem csak akkor, ha az jelentős!!!). Az elszámolások után megállapítható 
az egyes eszköz- és forrásszámlák mérlegértéke.  

 Jutalmak, prémiumok elszámolása  

 Végkielégítések elszámolása: A végkielégítést költségként a munkaviszony 
megszűnésekor lehet elszámolni, függetlenül attól, hogy hány havi végkielégítést 



fizettek a munkavállalónak. Elhatárolni nem lehet! Ha egy dolgozó munkaviszonya 
novemberben szűnik meg, és három havi végkielégítést kap, a teljes összeg a 2012-es 
eredményt terheli!  

 Nem folyamatosan vezetett készletszámlák esetén a készletszámlák és a 
költségszámlák közötti korrekció elvégzése  

 Az áfa-arányosítás tárgyidőszaki végleges adatainak meghatározása, hatásainak 
könyvelése  

 Értékesítéshez kapcsolódó utólagos forgalmi engedmények elszámolása: Amennyiben 
a szerződés szerinti feltételek az üzleti év mérleg-fordulónapjáig teljesültek, akkor a 
forgalmi engedményeket az egyéb bevételek, illetve egyéb ráfordítások között el kell 
számolni, függetlenül attól, hogy azok pénzügyi rendezése mikor valósul meg.  

 Késedelmi kamatok elszámolása: Az a vállalkozás, amely a késedelmi kamatot kapja, 
csak azon késedelmi kamatot számolhatja el egyéb bevételként a tárgyévre, amely a 
mérlegkészítés időpontjáig befolyt. E szabály alól egy kivétel van. Ha a vállalkozás el 
nem ismert késedelmi kamatkövetelés miatt bírósághoz fordult, és mérleg-
fordulónapig jogerős bírósági végzés alapján megítéltek számára késedelmi kamatot, 
azt követelésként az egyéb bevételekkel szemben el kell számolnia.  

A késedelmi kamatot fizető vállalkozásnál a számviteli elszámolás nem a pénzügyi 
rendezéshez kötött! Ha a vállalkozás terhére, a mérlegkészítés időpontjáig a tárgyévet vagy 
azt megelőző üzleti éveket érintő késedelmi kamatot állapítanak meg, és azt a vállalkozás 
elfogadja, akkor azt a tárgyévben egyéb ráfordításként kell elszámolnia!  

 Értékhelyesbítés, értékelési tartalék elszámolása  

 A hosszú lejáratú követelésekből és kötelezettségekből az egy éven belül esedékes 
összegek átvezetése a rövid lejáratú követelések, illetve kötelezettségek közé  

 Céltartalékokkal kapcsolatos elszámolások  

 Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások  

 Esetleges átsorolások végrehajtása  

 Az elengedett, vagy behajthatatlan követelések leírása, az elévült, és az elengedett 
kötelezettségek kivezetése  

 Technikai számlák egyenlegének vizsgálata: a 389-es átvezetési számla esetleges 
egyenlegének ellenőrzése a nyitott tételek bizonylataival, a 491-es nyitómérleg, 492-
es zárómérleg, 493-as adózott eredmény elszámolási számla egyenlegének 
ellenőrzése (ha jól dolgoztunk, akkor a mérlegszámláknak a zárás előtt nem lehet 
egyenlege).  



 Rendező tételek elszámolása: a 466-os előzetesen felszámított áfa számla, valamint a 
467-es fizetendő áfa számla egyenlegének átvezetése a megfelelő 468-as áfa- 
elszámolási számlára. Ide tartozik még a külön főkönyvi számlákon megjelenő 
kötelezettségek és a kötelezettségek teljesítése számláinak összevezetése is. A 
kerekítést és az összevezetést követően ezek a számlák az esedékes befizetési 
kötelezettséget mutatják majd.  

 Az analitikus és főkönyvi könyvelés egyeztetése (tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vevők, szállítók, adók stb.)  

 Közbenső főkönyvi kivonat: mérlegegyezőség ellenőrzése (eszközök = források). 
Célszerű ellenőrizni, hogy a tartozik- követel egyezőség fennáll-e.  

 Iparűzési adóbevallás elkészítése, a tárgyévi végleges iparűzési adókötelezettség 
elszámolása  

 Adózás előtti eredmény megállapítása, kalkuláció a társasági adóra  

 

3. Főkönyvi kivonat elkészítése  

A főkönyvi kivonat egy olyan dokumentum, amely egy adott időpontra vonatkozóan 
tartalmazza a vállalkozás által használt valamennyi főkönyvi számla tartozik és követel 
forgalmát, és egyenlegét. A főkönyvi kivonatnak tartalmaznia kell:  

 a vállalkozás megnevezését, egyéb azonosító adatait;  

 készítésének dátumát, és a készítő személyét;  

 azt az időszakot, amelyre vonatkozóan készült;  

 a főkönyvi számlák számát és megnevezését;  

 a főkönyvi számlák halmozott tartozik és követel forgalmát;  

 a főkönyvi számlák halmozott egyenlegét.  

A főkönyvi számlák tartozik és követel forgalma, valamint a tartozik és követel egyenlegeinek 
halmozott összege is meg kell hogy egyezzen egymással!  

 

4. Beszámoló jóváhagyása az arra jogosult testület által 

5. Költség- és eredményszámlák rendezése  



Az eredmény-kimutatásukat összköltség eljárással készítő vállalkozásoknak a költségek 
költségnemenkénti bontásban történő elszámolása a 8. Számlaosztályban is kötelező, így az 
5. Számlaosztályból ezeket át kell vezettetni a 8. Számlaosztály megfelelő számláira.  

Ezt követően a 8. Számlaosztály, a 9. Számlaosztály és az 5. Aktivált teljesítmények 
számláinak egyenlegét kell a 493. Adózott eredmény elszámolási számlára átkönyvelni.  

A könyvelőprogramok ezeket a műveleteket automatikusan elvégzik helyettünk. Ekkor a 493-
as számla egyenlege az adózás előtti eredmény összegét mutatja.  

 

6. Osztalékkal kapcsolatos elszámolások  

A testületi döntés alapján sor kerülhet az elfogadott osztalékfizetéshez kapcsolódó 
könyvelési feladatok elvégzésére. Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetésre: 413 (T) 
- 493 (K). Osztaléktartozás elszámolása: 493 (T) - 479 (K).  

Itt viszont figyelemmel kell lenni az osztalékfizetési korlátokra.  

A tárgyévi adózott eredmény, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi 
adózott eredmény akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az 
értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele után sem 
csökken a jegyzett tőke összege alá!  

A pozitív adózott eredmény összege kifizethető osztalékként - amennyiben a fenti feltétel is 
teljesül -, függetlenül attól, hogy az eredménytartalék negatív!  

Kft. esetében, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint, az ügyvezetőnek írásban 
nyilatkoznia kell a pénzügyi teljesítés előtt a taggyűlésnek arról, hogy az osztalék-kifizetés 
nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. 
A szabály az evás kft.-re is vonatkozik! A nyilatkozatot be kell küldeni elektronikusan a cég 
székhelye szerinti cégbírósághoz (például ügyvéd igénybevétele útján, mert a kormányzati 
portálon keresztül történő továbbítás még nem működik). 

  

7. Társasági adóbevallás összeállítása, a mérleg szerinti eredmény megállapítása  

El kell készíteni a társasági adóbevallást, le kell könyvelni a megállapított társasági 
adófizetési kötelezettséget: 891 (T) - 461 (K), majd át kell vezetni: 493 (T) - 891 (K). A 
társasági adó elszámolását követően a 493. Adózott eredmény elszámolási számla egyenlege 
a mérleg szerinti eredmény összegét mutatja.  

Mérleg szerinti eredmény főkönyvi elszámolása:  

Nyereség esetén: 493 (T) - 419 (K)  



Veszteség esetén: 419 (T) - 493 (K)  

A mérleg szerinti eredmény elszámolását követően a 493. Adózott eredmény elszámolási 
számlának már nem lehet egyenlege! 

  

8. Főkönyvi kivonat 2.  

Ez a főkönyvi kivonat már csak a mérlegszámlák (1-4. Számlaosztály) forgalmát és egyenlegét 
fogja tartalmazni.  

 

9. Végleges beszámoló elkészítése  

A végleges beszámoló a végleges főkönyvi kivonat alapján készül. A beszámolónak 
tartalmaznia kell a vállalkozás megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, 
fajtáját, és az üzleti évet. A beszámoló részét képező mérleget, eredmény-kimutatást és 
kiegészítő mellékletet a hely és a dátum megjelölésével a vállalkozó képviseletére jogosult 
személy köteles aláírni.  

Kötelező könyvvizsgálat esetén a beszámolónak tartalmaznia kell a könyvvizsgálói záradékot 
is. Abban az esetben, ha a beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte, vagy kötelező 
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló a záradék megadását elutasította, a beszámoló 
minden egyes példányán fel kell tüntetni, hogy "A közzétett adatok könyvvizsgálattal 
nincsenek alátámasztva!". Éves beszámoló esetén el kell készíteni az üzleti jelentést is!  

Gondoskodni kell róla, hogy a közzététel és a letétbe helyezés az előírt határidőig 
megtörténjen!  

 

10. Mérlegszámlák zárása  

A könyvviteli zárlat utolsó lépése a mérlegszámlák zárása, amelyet szintén a 
könyvelőprogramok végeznek el automatikusan. A zárást követően valamennyi főkönyvi 
számla egyenlege nulla lesz.  



 

Egyéb elszámolási kérdések 

Kérdés: Egy cégnél nagyon sok készpénzes kimenő számla van, kb. havi 1000 db, erre 
egyesével nincs ráírva a kontírozás, azonban a könyvelőprogram nyomtat ki egy listát a 
kontírozásról, amit kinyomtatunk és lefűzünk. Ez így elfogadott-e vagy egyesével rá kellene 
írni a kontírszámot a számlákra?  

Válasz: Az Szt. 165.§.(3) bekezdése előírja, hogy a pénzeszközöket érintő gazdasági 
műveleteket a pénzmozgással egyidejűleg kell könyvelni (legalább naponta), akár egy 
összegben is. A könyvvezetés általános szabályai azonban lehetőséget adnak arra, hogy a 
könyvelés módszerét a vállalkozás maga határozza meg számviteli politikájában.  

Ezért elfogadható az a megoldás, hogy az ugyanazon napon kiállított készpénzes számlákról 
egy (vagy tevékenységenként külön-külön) összesítő feladást készítsenek, és ez képezze a 
főkönyvi könyvelés bizonylatát. Ekkor elég, ha az egyes készpénzes számlákon csak a 
kapcsolódó összesítő feladás sorszámát tüntetik fel hivatkozási számként, a könyvelési tételt 
(kontírozást), a rögzítés időpontját, a rögzítés tényének igazolását az összesítő tartalmazza.  

 

Szép Kártya elszámolása  

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a Szép Kártya elfogadó helynek a különböző fizetési módok 
esetén (POS terminál, webshop, internetes vásárlás, telefonkártya) az elfogadó nyugtákat, 
a bevételeket, a levont költségeket, stb.? 2. Szükséges-e számlát kiállítani a szolgáltatásról, 
vagy elegendő, ha pénztárgépbe beütik? Ha igen, kézpénzes vagy átutalásos számla 
szükséges? Ezeket hogyan kell lekönyvelni? 3. A kezelési költséget a bankban történő 
leolvasáskor, vagy a számla kézhez jutásakor kell-e tételesen könyvelni vagy elegendő a 
havi összesítő alapján? 4. Az ellenértékek bankban történő jóváírását hogyan könyveljük?  

Válasz: A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 
55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet értelmében a SZÉP Kártya egy speciális bankkártya, 
amely kizárólag az Szja tv. 71.§.(1) bekezdése c) pontja szerinti támogatások juttatására 
szolgál, de elektronikus pénz tárolására, közvetlen fizetési műveletek végrehajtására nem 
alkalmas.  
 
Technikailag - az említett támogatás, illetve a támogatott munkavállaló, annak közeli 
hozzátartozója, valamint az elfogadó vonatkozásában - bankkártyaként működik.  

A bankkártyás ügyletek érdekessége, hogy látszólag készpénzzel fizet a támogatott a 
szolgáltatásért, de a pénzügyi teljesítés mégis bankszámla közbeiktatásával történik.  

(Ezért az ügylet a pénztár számlát nem érinti.)  

Ebből következően az értékesítés teljesítési időpontja elválik a pénzügyi teljesítéstől.  

http://openx.dashofer.hu/delivery/ck.php?n=6825ce2b&cb=3287


Az Áfa-tv. 159.§.-165.§.-ai tárgyalják az adóalanyok számla-kibocsátási kötelezettségét érintő 
előírásokat. A 165.§. (1) bekezdés b) pontja értelmében nem kötelező számlát kibocsátania a 
szolgáltatást nyújtó adóalanynak, ha az igénybevevő a szolgáltatás adót is tartalmazó 
ellenértékét legkésőbb a teljesítésig, illetve a teljesítés napján készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti és a számla kibocsátását 
nem kéri.  

Az Áfa-tv. 259.§. 8. pontja határozza meg a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fogalmát. 
Ennek alapján ideértendő a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerződésben 
meghatározott olyan személyre szabott dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi az ügyfél 
számára a fizetési megbízás megtételét. E körbe értendő a SZÉP Kártya is.  

Fentiekből kiindulva tehát számlát a szolgáltatás igénybevevőjének kérésére kell kiállítani, 
a fizetési mód meghatározásaként pedig az "elektronikus utalvány" megjelölést kell 
szerepeltetni. 

Amennyiben a SZÉP Kártya elfogadása weben keresztül történt, úgy a tranzakció 
visszaigazolásának egy nyomtatott példányát a szolgáltató (elfogadó) a kártyabirtokos 
kérésére átadja, illetve egy másolati példányt a szolgáltatónak is célszerű kinyomtatnia és 
megőriznie (számlakibocsátása esetén a másolati példányhoz tűznie).  

Abban az esetben, ha a tranzakció POS terminálon keresztül bonyolódik, a kártyabirtokos az 
általa aláírt POS bizonylat második példányát kapja meg.  

A tranzakciós lista letölthető az elfogadó felületen - akár Excel formátumban is -, de ez nem 
helyettesíti a SZÉP Kártyás tranzakciókról készült hivatalos, tételes forgalmi kimutatást és 
gyűjtőszámlát, amelyet a kártyát beváltó pénzintézet juttat el a szolgáltató (elfogadó) 
részére.  

A könyvelés bizonylata ez utóbbi, illetve a kibocsátott számlák.  

Számviteli szempontból alapszabály, hogy a gazdasági eseményeket, illetve azok részeit 
annak megtörténtekor, azaz időrendi sorrendben kell könyvelni, az eseményt igazoló 
bizonylat birtokában.  

Időrendileg - az elfogadóhely, a szolgáltatás nyújtója szempontjából - az első lépés a 
szolgáltatás nyújtása, teljesítése, így először ennek nettó árbevételét (911), felszámított 
áfáját (467) kell a vevőkkel (311) szembeni követelésként könyvelni.  

Ezzel egyidejűleg követelése keletkezik a szolgáltatónak a kártyát kibocsátó intézménnyel 
(bankkal) szemben, mivel ő váltja majd be az elektronikus utalványt, illetve írja a 
szolgáltatónak járó összeget jóvá.  

Ennek könyveléséhez - a bankkártyás műveleteknél megszokottak szerint - ebben az esetben 
is szükség van egy, az egyéb követeléseken (36. számlacsoport) belül megnyitott számlára 
(pl. 368). Ez lényegében egy technikai elszámoló számla, mivel a szolgáltatás igénybe vevője 
már fizetett - "átadta" az elektronikus utalványán szereplő összegből a szolgáltatót megillető 



részt - , de a szolgáltatóhoz még nem jutott el az összeg, amit a kártyát kibocsátó banktól 
követel.  

Természetesen itt is érvényesül a bruttó elszámolás elve, így a T 368 - K 311 számlákra a 
szolgáltatás teljes bruttó összegét könyveljük - az előző tételekkel egyidejűleg - , függetlenül 
attól, hogy az intézmény (a kártyát kibocsátó pénzintézet) a beváltás költségeit felszámolja.  

Amint az összeg megjelenik a szolgáltató bankszámláján, azzal az értéknappal kell a pénzügyi 
teljesítést könyvelni (T 384 - K 368).  

A 368. számlának ekkor még van egyenlege, mivel a pénzintézet levonta az őt szerződés 
szerint, a költségek fedezeteként megillető összeget (ez a fentebb hivatkozott 
kormányrendelet értelmében nem lehet több, mint a kártya elfogadásáról szóló szerződés 
alapján bonyolított utalvány-beváltási forgalom 1,5%-a).  

Amennyiben a pénzintézet erről küld összesítőt (számlát), akkor a költség elszámolásának ez 
az alapbizonylata (T 532 - K 454, illetve T 454 - K 368).  

Egyéb esetben a 368-as számla egyenlegét - a bevétel jóváírásának értéknapjával - számoljuk 
el bankköltségként az 532-es számlára, vagy annak alszámlájára (T 532 - K 368).  

 



 

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FELÜGYELETI DÍJ  

A lakosság biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és 
folyamatos hatósági felügyelete szükséges. 

1, Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 
alapján az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és 
vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. A felügyeleti díj alá 
tartozó tevékenységnek minősül: 

 az élelmiszer-termelési, tenyésztési vagy kísérleti célból tartott állatok forgalmazása; 
 az élelmiszer- vagy takarmány-termelési célból termesztett növény, vetőmag, 

növényi termék, illetve a szaporító és ültetési anyag forgalmazása; 
 az élelmiszer-előállítás vagy -forgalmazás, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést; 
 a takarmány előállítása vagy forgalmazása; 
 az állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati termék előállítása vagy 

forgalmazása; 
 a növényvédő-szer, termésnövelő anyag vagy EK műtrágya előállítása vagy 

forgalmazása; 
 az állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, 

szállítása vagy az ezekből származó termék forgalomba hozatala; 
 az élő állat szállítását végző vállalkozás, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és 

fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására 
kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, 
etető-itató állomás, pihentető állomás, állatvásár üzemeltetése; 

 a szaporítóanyag előállítása vagy tárolása; 
 a növény-egészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló 

laboratórium üzemeltetése; 
 az állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalmazása. 

  

2, A felügyeleti díj bevallásának határideje május 31., a bevallást a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére kell teljesíteni. A díjat két egyenlő részletben kell 
befizetni július 31-ig és a következő év január 31-ig. Az eltérő üzleti évet alkalmazó 
vállalkozásoknak a bevallási határidőig lezárt üzleti év alapján kell bevallaniuk. 

3, A díj mértéke jellemzően az érintett tevékenységből származó előző évi nettó árbevétel, 
illetve magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a. 

Fontos megjegyezni, hogy a díj alapja nem a teljes tevékenységből származó, hanem 
kizárólag a fenti tevékenységekből származó árbevétel. 



4, Könnyítést tartalmaz a törvény a termelői szerveződés, vagy a tagjai által alapított 
vállalkozáson keresztül történő értékesítés esetére, amikor is a bevétel után számítandó 
felügyeleti díjat maga a termelői szerveződés vagy vállalkozás is megfizetheti akkor, ha a 
fizetési kötelezettséget a szerveződés vagy a vállalkozás szerződésben átvállalta. Könnyítést 
tartalmaz a törvény abban az esetben is, ha a felügyeleti díj összege nem éri el az ezer 
forintot. Ebben az esetben be kell vallani, de nem kell megfizetni a díjat. 

5, Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági kistermelők, 
vagyis azok az őstermelők, akiknek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele 
a 8 millió forintot nem haladja meg. 

6, A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, ehhez a bevallásra kötelezett vagy annak 
meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges. 



 

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 
 

2013. január 1-jétől a környezetvédelmi termékdíj bejelentését az adóhatósághoz kell 
megtenni, ennek megfelelően új nyomtatványcsomag került publikálásra 13TKORNY néven. 
Ezen a nyomtatványon a 2013. évi bejelentéseket, valamint a 2012. évi pótbejelentéseket 
lehet megtenni.  

Az egyik legfontosabb változás a VPID szám elhagyása. Mostantól, ahogy azt már az adóágon 
megszokhatták, adószám, adóazonosító jel alapján történik a kötelezett azonosítása, így a 
VPID számot már nem tartalmazza a nyomtatvány. 

A nyomtatványt elektronikusan, a már megszokott eBEV-es felületen, ügyfélkapun keresztül 
tudják beküldeni. 

A nyomtatvány EHN lapját az egyéni hulladékkezelést választók töltik, akik ezen nyilatkoznak 
termék és anyagáramonként a tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségekről. Szintén az 
egyéni hulladékkezelést választók töltik ki az ENY lapot, melyen a közreműködő 
hulladékkezelőket kell felsorolni. 

Az ASZ lapon az átvállalási szerződéseket kell bejelenteni. 

A képviselet bejelentésére 2013. január 1-től a VAMO nyomtatványt kell alkalmazni, 
valamint az elektronikus küldésre való jogosultságot a T180-as nyomtatványon kell megadni. 
A korábbi R01 regisztrációs adatlap az elektronikus regisztrációhoz nem használható. 

Mind az EÜC regisztráltak, mind a korábbi BJ4 vagy KEP lapon bejelentett képviselők adatai – 
amennyiben megfeleltek a feltételeknek – átforgatásra kerültek/nek az adószakmai 
rendszerekbe. Amennyiben eltérés van vagy hiányos a korábbi vámhatósági regisztráció, úgy 
az ügyfelek értesítésre kerültek/nek. 

Amennyiben valaki – az elévülési időn belül – a 2012. évet megelőző korábbi évekre szeretné 
teljesíteni pótbejelentését, azt a KT11BEJ KT10BEJ KT09BEJ csökkentett laptartalmú 
nyomtatványokon teheti meg. 

 

 



Pl: KT11BEJ 

 

Amennyiben kérelmet szeretnének benyújtani, az alábbi nyomtatványokat kell alkalmazni: 

 Átvezetési/kiutalási kérelem esetén a 17-es nyomtatványt; 
 Fizetési könnyítésre, mérséklésre irányuló kérelem esetén a 10FAG01, 10FAM01-es 

nyomtatványokat. 

Ezen nyomtatványokat is kizárólag az adóhatósághoz lehet benyújtani. 

FONTOS! 

A 2013-tól hatályos Ktdt.-ben az átvállalási jogcímek kibővültek. A 13TKORNY 1.0 
nyomtatvány még nem tartalmazta az új jogcímeket, viszont a 2.0-ás javított verzió már igen. 
Kérjük, hogy frissítsék nyomtatványukat. 

A nyomtatvány ASZ lapja az átvállalás jogcíménél jogszabályi hivatkozás nélkül tartalmazza a 
jogcímeket, így amennyiben valakinél a módosítás miatt változik a jogszabályi hely, de a 
jogcím változatlan, úgy annak új bejelentést nem kell tennie. Természetesen a partnerek 
közötti szerződésmódosítás szükséges, de mivel a jogcím nem változik, a „technikai” 
módosítást bejelenteni nem kell. 

Amennyiben új szerződést kötnek a felek vagy lejárt a korábbi szerződés érvényessége, úgy 
az átvállalási szerződés bejelentését meg kell tenni 15 napon belül. 

 
Forrás: termekdijinfo.hu 

 

http://www.termekdijinfo.hu/szakertovalasz/Lapok/13TKORNY.aspx


 

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre 

2013. január 1-jétől a szakképzési hozzájárulás alanyává válik az a gazdasági társaság is, 
amelyet felsőoktatási intézmény alapított, illetve amelyben a felsőoktatási intézmény 
részesedést szerzett. A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő 
szociális hozzájárulási adó alapja, amely bizonyos feltételek mellett csökkenthető. 

 

A kötelezettség alapjának korrekciója 

A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a munkavállalóknak a szociális hozzájárulási adó 
alapjának megállapításánál figyelembe vett munkabér-összege, de legfeljebb a 
kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, melyet a szociális 
hozzájárulási adó alanya 

 a pályakezdő munkavállalók után, 
 a tartósan álláskereső személyek után, 
 a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a 

gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók 
után, 

 a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók után, 

a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményként 
érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb a 100 ezer forint arányosan 
csökkentett része vehető figyelembe. 

A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a kutató munkavállalóknak a szociális 
hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett munkabér-összege, de 
legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely 
munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó 
alanya a kutatók foglalkoztatása után járó szociális hozzájárulási adókedvezményként 
érvényesít. 

Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb az 500 ezer forint arányosan csökkentett 
része vehető figyelembe. Részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, 
amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre 
érvényes teljes munkaidőt. 

A szakképzési hozzájárulás alapjának korrekciója kizárólag azokkal az említett szociális 
hozzájárulási adó terhére érvényesíthető adókedvezményekkel összefüggésben jöhet szóba, 
amely esetekben a munkáltató 27 százalékos mértékű adókedvezményt érvényesített. 



A START BÓNUSZ kártya birtokában történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató szintén 27 
százalékos mértékű adókedvezményt érvényesít, de ebben az esetben továbbra sincs 
lehetőség a szakképzési hozzájárulás alapjának korrigálására. 

Nem csökkenthető a szakképzési hozzájárulás alapja abban az esetben sem, amikor a 
munkáltató bármilyen okból a szociális hozzájárulási adókedvezményt a munkavállalójával 
összefüggésben nem érvényesítette. A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési 
hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka. 

A szakképzési hozzájárulás teljesítéséről, a hozzájárulás visszatérítéséről további 
információkat példákkal illusztrálva a NAV tájékoztatójában talál. 

A törvénymódosítást a 2012. november 29-én megjelent Magyar Közlöny (2012. évi 159. 
szám) tartalmazza. A 109. oldaltól kezdődik a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó rész. 
Innen tölthető le: http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066 

 
Forrás: ado.hu 

  

http://www.nav.gov.hu/data/cms276129/Tajekoztato_a_szakkepzesi_hozzajarulas_fizetesi_kotelezettseggel_osszefuggo_2013.pdf
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066
http://ado.hu/rovatok/ado/a-szakkepzesi-hozzajarulas-uj-szabalyai


 

SZERZŐI JOGDÍJAK 

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda az idei első Hivatalos Értesítőben tette közzé a 
vendéglátóüzletek és szálláshelyek által fizetendő idei szerzői jogdíjakat. A szálláshelyek 
szobáiban történő gépzene-felhasználás után fizetendő, korrigált díjtételek pedig január 
közepén jelentek meg (a korábbi jogdíjközleményben ugyanis a díjakat a szállodák 100 
százalékos kihasználtságára adták meg, ezeket az adatokat utóbb a KSH decemberben 
megjelent éves statisztikájában szereplő, kategóriánkénti foglaltsággal helyesbítve közölték). 

A vendéglátó üzletek kategóriánként, a település jellege, nagysága, a nyitva tartás, valamint 
a zenefelhasználás jellege (élőzene, gépzene, stb.) szerint fizetik a jogdíjat, a szálláshelyek 
esetében a kategória mellett a zenefelhasználás helye (közös helyiségek, szoba) a fő 
szempont a számítások során. A vendéglátóüzletekre és szálláshelyekre vonatkozó, V13-as 
jogdíjközleményt, valamint ennek függelékét az Artisjus honlapján (www.artisjus.hu) találják 
meg.      

 

http://www.artisjus.hu/


  
 


