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TÁRGYI ESZKÖZ 
2019.

Rezsabek Angéla

TÁRGYI ESZKÖZÖK FOGALMA

Szt. 26. § (1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a 
rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket 
(földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, 
műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb 
berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), 
tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan - közvetlenül vagy 
közvetett módon - szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen 
eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a 
beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.

Rezsabek Angéla
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ÉRTÉKESÍTÉSRE VÁSÁROLT AUTÓT, HÁZAT, DE 
ÁTMENETILEG BÉRBE ADJA…

Rezsabek Angéla

KÉSZLET

Szt. 28§ (2) Készletek ezen belül áruk közé kerülnek 
besorolásra a használatba vétel időpontjától azok 

az értékesítési céllal beszerzett, előállított eszközök, 
amelyeket a vállalkozó a könyvekből történő 

kivezetésig átmenetileg használatba vett.

Rezsabek Angéla
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ÉRTÉKESÍTÉSRE VÁSÁROLT AUTÓT, HÁZAT, DE 
ÁTMENETILEG A CÉG HASZNÁLJA…

Rezsabek Angéla

AZ ESZKÖZ BESZERZÉSÉHEZ, ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ 
KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓAN IGÉNYBE VETT 

HITELHEZ, KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ TÉTELEK 
KÖNYVELÉSE

Szt. 47§ (4) Az (1) bekezdés szerinti bekerülési (beszerzési) érték részét 
képezi
a) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan 
igénybe vett hitel, kölcsön
aa) felvétele előtt fizetett - a hitel, a kölcsön feltételként előírt -
bankgarancia díja,
ab) szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett 
kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított 
rendelkezésre tartási jutalék,
ac) szerződés közjegyzői hitelesítésének díja,
ad) felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő 
beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat;

Rezsabek Angéla
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……..AZ ESZKÖZ ÜZEMBE HELYEZÉSÉIG, RAKTÁRBA 
TÖRTÉNŐ BESZÁLLÍTÁSÁIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
ELSZÁMOLT (IDŐSZAKOT TERHELŐ) KAMAT;

T Beruházás / Pénzeszköz T Beruházás / Rövid lej. Köt.

Szt. 47§ (9) A bekerülési (beszerzési) érték részét képező - az (1)-
(2) és a (4)-(8) bekezdésben felsorolt - tételeket a felmerüléskor, a 
gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe 
helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett 
összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő 
beszállításig a számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a 
fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor 
az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok 
(szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell 
meghatározni.

Rezsabek Angéla

Szt. 47§ (9) Amennyiben a különbözet összege jelentősen 
nem módosítja az adott eszköz bekerülési (beszerzési) 
értékét, annak összegét a végleges bizonylatok kézhezvétele 
időpontjában egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként 
kell elszámolni.

Szt. 47§ (9) Az így meghatározott érték és a ténylegesen 
számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg 
közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges 
bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, 
ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen 
módosítja.

Utólagos 
különbözet 

??????

Rezsabek Angéla
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A BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ,  AZ ESZKÖZ 
ÜZEMBE HELYEZÉSÉIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA 

ELSZÁMOLT ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉSE

Szt. 47§ (3) c) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül 
kapcsolódó - devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett -

devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő 
időszakra elszámolt árfolyamkülönbözete, függetlenül attól, hogy az 

árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség; …………

Rezsabek Angéla

ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET

ÉVKÖZI REALIZÁLT FORDULÓNAPI NEM REALIZÁLT
2017. 12.31. --- 310,14 Ft /euro
2018. 12.31. --- 321,51 Ft /euro
------------------------------
----------------------
2018. 07.03. --- 328,01 Ft / euro
2018. 12.31. --- 321,51 Ft /euro

11,37 ft/e 
felértékelé
s

-6,5 ft /e
leértékelés

Rezsabek Angéla
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Rezsabek Angéla

AZ ÉPÍTÉSI TELEK (FÖLDTERÜLET) ÉS A RAJTA LÉVŐ 
ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY EGYIDEJŰ BESZERZÉSE ESETÉN 

ALKALMAZANDÓ KÖNYVELÉSI TÉTELEK
Szt. 47§ (5) Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű 

beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt 
rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény 

rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény 
beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre 

alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek 
(a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek 

(a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő 
összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló 

beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell 
figyelembe venni.

Rezsabek Angéla
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Rezsabek Angéla

Értékhelyesbít
és

Értékelési 
tartalék

Rezsabek Angéla



2019.02.19.

8

Eredeti bruttó érték Felújítással, bővítéssel 
növelt érték

Átalakulás keretében 
meghatározott érték

Rezsabek Angéla

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ÁTALAKULÁS, EGYESÜLÉS, 
SZÉTVÁLÁS ESETÉN
Szt. 137. § (1) Az átalakuló gazdasági társaság a mérlegében (könyveiben) 
értékkel kimutatott eszközeit és kötelezettségeit (ideértve a céltartalékokat és 
az időbeli elhatárolásokat is) átértékelheti, a könyveiben értékkel nem szereplő, 
a 23. § szerinti feltételeknek megfelelő eszközöket és a gazdasági társaságot 
terhelő kötelezettségeket a vagyonmérlegbe felveheti (vagyonátértékelés).
(2) Beolvadás esetében az átvevő gazdasági társaságnál, kiválás esetében a 
változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaságnál nem lehet 
az eszközöket és a kötelezettségeket átértékelni, az (1) bekezdés szerinti 
vagyonátértékelés nem alkalmazható.
(3) Átértékelés esetében az eszközöket piaci értékükön, a kötelezettségeket az 
elfogadott, illetve a várható összegben kell a vagyonmérlegben szerepeltetni.

Rezsabek Angéla
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SZT. 49. § (1) ÁTALAKULÁS, EGYESÜLÉS, SZÉTVÁLÁS ESETÉN A 
LÉTESÍTŐ OKIRATBAN MEGHATÁROZOTT ÉRTÉKNEK AZ 
ÁTALAKULÁSSAL, EGYESÜLÉSSEL, SZÉTVÁLÁSSAL LÉTREJÖVŐ 
GAZDASÁGI TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGÉBEN 
SZEREPLŐ ÉRTÉKET KELL TEKINTENI.

Rezsabek Angéla

FELÚJÍTÁS VAGY KARBANTARTÁS

FELÚJÍTÁS
……..amely mindenképpen azzal jár, 
hogy az adott eszköz élettartama 
megnövekszik, eredeti műszaki állapota, 
teljesítőképessége megközelítően vagy 
teljesen visszaáll, az előállított termékek 
minősége vagy az adott eszköz 
használata jelentősen javul és így a 
felújítás pótlólagos ráfordításából a 
jövőben gazdasági előnyök származnak

KARBANTARTÁS
……………a használatban lévő tárgyi 
eszköz folyamatos, zavartalan, 
biztonságos üzemeltetését szolgáló 
javítási, karbantartási tevékenység,

Rezsabek Angéla
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Karbantartás: ……….rendeltetésszerű 
használat érdekében el kell végezni, 
amely a folyamatos elhasználódás
rendszeres helyreállítását 
eredményezi …..
RÉGI DRÓT KICSERÉLÉSE ÚJ DRÓTHÁLÓRA

Felújítás: …. amely mindenképpen 
azzal jár, hogy az adott eszköz 
élettartama megnövekszik …..

RÉGI DRÓT KICSERÉLÉSE KOVÁCSOLT 
VASRA.

Rezsabek Angéla

Ablakok cseréje, mert az 
új irodabútor színéhez a 
fehér ablak nem passzol 
barna kell hozzá.

Élettartamának, 
teljesítőképességének 
közvetlen növelését 
eredményező tevékenység 
is…..Régi szelelős ablak 
cseréje műanyagablakra

Rezsabek Angéla
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Karbantartás:  ………   a hosszabb 
időszakonként, de rendszeresen 
visszatérő nagyjavítást……

Beázik a tető, csepeg az eresz.  
Arra döntenek, hogy tódozzák-
foldozzák, nem cserélik le.

Felújítás: ……..az adott eszköz 
élettartama megnövekszik, eredeti 
műszaki állapota, teljesítőképessége 
megközelítően vagy teljesen 
visszaáll Beázik a tető, csepeg az 
eresz.  Arra döntenek, hogy nem 
tódozzák- foldozzák, lecserélik, új 
technológiára.

Rezsabek Angéla

NYÁRI GUMI –TÉLI GUMI

TÉLIGUMI
A törvényi szabályozás szerint 
Magyarországon nem kötelező a téli 
vagy hóabroncs használata.

HÓLÁNC
Magyarországon nem kötelező az 
autóban hóláncot tartani, ugyanakkor 
közlekedési tábla írhatja elő bizonyos 
útszakaszokra, hogy az országba 
utazó vagy az országon átutazó 
autósoknak rendelkezniük kell 
hólánccal az autóban. Érdemes a téli 
időszakban legalább egy hajtott 
tengely abroncsainak felszereléséhez 
szükséges hóláncot az autóban tartani.

Rezsabek Angéla
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TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

T BERUHÁZÁS / K 
SZÁLLÍTÓTARTOZÁS

Szt. 60. § (1) ……  kötelezettséget a 
bekerülés napjára, illetve a szerződés 
szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a (4)-
(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon 
átszámított forintértéken kell a könyvviteli 
nyilvántartásba felvenni, ………………

T BERUHÁZÁS / PÉNZTÁR
Szt. 48§ (8) Ha a beszerzés 
ellenértékének kiegyenlítése 
valutában történik, akkor - a (7) 
bekezdéstől eltérően - a termék, 
illetve a szolgáltatás értéke az 
ellenértékként fizetett valuta könyv 
szerinti árfolyamán is 
meghatározható.

………. kötelezettség forintértékének meghatározása során - a vállalkozó számviteli 
politikában rögzített döntése alapján - alkalmazható az általános forgalmi adóról szóló 
törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti 
árfolyam is.

Rezsabek Angéla

Rezsabek Angéla

Áfa tv. 124. § …nem vonható le:
d) a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő 
előzetesen felszámított adó;
e) a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt (vtsz. 8711-ből) terhelő 
előzetesen felszámított adó;
f) a jachtot (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó;
g) az f) pontban nem említett egyéb víziközlekedési eszközt (vtsz. 8903) terhelő 
előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az sport- vagy szórakozási cél elérésére 
alkalmas;
h) a lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított adó;
i) a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket terhelő előzetesen 
felszámított adó;
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A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKBE BELESZÁMÍTANDÓ ÉS BE NEM 
SZÁMÍTANDÓ LE NEM VONHATÓ ÁFA KÖNYVELÉSE

Szt. 47. § (2) A bekerülési 
(beszerzési) érték részét képezi - az 

(1) bekezdésben felsoroltakon
túlmenően - az eszköz 

beszerzéséhez szorosan kapcsolódó
b) az előzetesen felszámított, de le 

nem vonható általános forgalmi adó,
T Beruházás / K Szállító

Szt. 47§ (3) A bekerülési (beszerzési) 
értéknek nem része a levonható 
előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó, továbbá az általános 
forgalmi adóról szóló törvény szerint 

ellenérték arányában megosztott 
előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó le nem vonható 
hányada.

T Egyéb ráfordítás / K Szállító

Rezsabek Angéla

KÖZÖSSÉGEN BELÜLI BESZERZÉS

Levonható áfa esetén:
T Beruházás / K Szállító
T Előzetesen felszámított áfa / K Fizetendő 
áfa

Le nem vonható áfa esetén:
T Beruházás / K Szállító
T Beruházás / K Fizetendő áfa

Rezsabek Angéla
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IMPORT BESZERZÉS

Levonható áfa esetén

T Beruházás / K Szállítótartozás
T Technikai számla / K NAV - imp. 
áfa köt.
T NAV - imp. áfa köt. / K 
Pénzeszköz
T Előz. Felsz áfa / K Technikai 
számla 

Le nem vonható áfa esetén

T Beruházás / K Szállítótartozás
T Beruházás / K NAV - imp. áfa köt.

Rezsabek Angéla

Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízingszerződés alapján. 
Vételár: 10.000.000 Ft + 27% áfa. Első részlet 4.000.000 Ft.

Futamidő 36 hónap, maradványérték: 1.680.000 Ft + áfa. 
A vállalkozás nem kíván útnyilvántartást vezetni. 

Részlet : 120.000 Ft + 32.400 Ft áfa.

Áfa nélkül Áfa 50% 
levonható

50%
Nem 

levonható

Vételár 10.000.000 2.700.000

Maradvány 1.680.000 453.600 --------- 453.600
Különbözet 8.320.000 2.246.400 1.123.200 1.123.200

Első részlet 4.000.000 1.080.000 540.000 540.000
36 részlet 4.320.000 1.166.400 583.200 583.200

Rezsabek Angéla
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Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízingszerződés 
alapján. Vételár: 10.000.000 Ft + 27% áfa.

Első részlet 4.000.000 Ft.
Futamidő 36 hónap, maradványérték: 1.680.000 Ft + áfa. 

A vállalkozás nem kíván útnyilvántartást vezetni. 
Részlet : 120.000 Ft + 32.400 Ft áfa.

/ 540.000 Ft
/ 583.200 Ft

1.123.200 Ft

10.000.000 – 1.680.000 = 8.320.000 Ft -- áfa: 2.246.400 Ft

Előzetesen felszámított áfa

Rezsabek Angéla

Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízingszerződés 
alapján. Vételár: 10.000.000 Ft + 27% áfa.

Első részlet 4.000.000 Ft.
Futamidő 36 hónap, maradványérték: 1.680.000 Ft + áfa. 

A vállalkozás nem kíván útnyilvántartást vezetni. 
Részlet : 120.000 Ft + 32.400 Ft áfa.

Beruházás Kötelezettség 10.000.000 Ft
Egyéb berendezés Beruházás 10.000.000 Ft
Előzetesen felsz. Kötelezettség 540.000 Ft
Egyéb ráfordítás Kötelezettség 540.000 Ft

Kötelezettség Bankszámla 5.080.000 Ft
Előzetesen felsz. Kötelezettség 16.200 Ft
Egyéb ráfordítás Kötelezettség 16.200 Ft

Kötelezettség Bankszámla 152.400 Ft

Rezsabek Angéla
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Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízingszerződés alapján. 
Vételár: 10.000.000 Ft + 27% áfa. Első részlet 4.000.000 Ft.

Futamidő 36 hónap, maradványérték: 1.680.000 Ft + áfa. 
A vállalkozás nem kíván útnyilvántartást vezetni. 

Részlet : 120.000 Ft + 32.400 Ft áfa.

Pénzügyi  ráford. Bankszámla X

Értékcsökkenési 
leírás

Egyéb berendezés 
écs-je

231.111 Ft / hó

Egyéb berendezés 
écs-je

Egyéb berendezés 8.320.000 Ft

Kötelezettség Egyéb berendezés 1.680.000 Ft

Beruházás Kötelezettség 1.680.000 Ft

Beruházás Kötelezettség 453.600 Ft

Rezsabek Angéla

Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízingszerződés alapján. 
Vételár: 10.000.000 Ft + 27% áfa. Első részlet 4.000.000 Ft. 

Futamidő 36 hónap, maradványérték: 1.680.000 Ft + áfa. 
A személygépkocsi 90-10%-ban üzleti és magáncélt szolgál. 

Részlet : 120.000 Ft + 32.400 Ft áfa.
A vállalkozás maradványértéken megveszi.

Áfa nélkül Áfa 90% 
levonható

10%
Nem 

levonható
Vételár 10.000.000 2.700.000
Maradvány 1.680.000 453.600 --------- 453.600
Különbözet 8.320.000 2.246.400 2.021.760 224.640

Első részlet 4.000.000 1.080.000 972.000 108.000
36 részlet 4.320.000 1.166.400 1.049.760 116.640

Rezsabek Angéla
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TULAJDONJOG FENNTARTÁSSAL TÖRTÉNŐ 
BESZERZÉS

Ptk. 6:216. § [Tulajdonjog-fenntartás]

(1) Az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja.

(2) A tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni.

(3) Az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a
tulajdonjog-fenntartás tényének és a vevő személyének a feltüntetésével az
ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni.

Rezsabek Angéla

KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK 
NYILVÁNTARTÁSA

Szt. 80. §
(1) Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni:
b) a (2) bekezdés szerint a használatbavételkor elszámolt összeget.
(2) A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke - a vállalkozó 
döntésétől függően - a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 
összegben elszámolható.

Rezsabek Angéla
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BERUHÁZÁSKÉNT KELL KIMUTATNI

???????????????

T Értékcsökkenési leírás                  
K Beruházás 

T Tárgyi eszköz 
K Beruházás

T Értékcsökkenési leírás
K Tárgyi eszköz 
értékcsökkenése

Rezsabek Angéla

INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS TÉTELEK 
KEZELÉSE 

Szt. 26 (2) Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen
használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a 
földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a 
földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb 
építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, 
továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül 
attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok 
saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg. Az ingatlanok között 
kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, 
felújítást is.

Rezsabek Angéla
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FAHÁZAK

• ó

Rezsabek Angéla

MOBILHÁZAK

• ó

Rezsabek Angéla
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KIÁLLÍTÁSI PAVILON

Szt. 26. § (1) A tárgyi eszközök között 
a mérlegben azokat a 
rendeltetésszerűen használatba vett, 
üzembe helyezett anyagi 
eszközöket……….. kell kimutatni, 
amelyek tartósan - közvetlenül vagy 
közvetett módon - szolgálják a 
vállalkozó tevékenységét ……..

Rezsabek Angéla

INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ 
JOGOK

26§ (3) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a 
földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, 
az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban 
nevesített - hozzájárulások, díjak (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, 
villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) 
megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz 
kapcsolódó egyéb jogok.

Rezsabek Angéla
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ÉRTÉKESÍTÉSI SZÁNDÉKKAL
Készletek között kell 
nyilvántartásba venni.
T Készlet / Szállító 

NEM ÉRTÉKESÍTÉSI SZÁNDÉKKAL
Tárgyi eszközök között kell 
nyilvántartásba venni.
T Tárgyi eszköz / Szállító

Rezsabek Angéla

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási 
díj, gázhálózati csatlakozási díj

ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

Áfa tv.120. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen 
minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, 
szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, 
jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót …..
8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli:
d) az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény 
csökkenéseként számításba vett összeg - ideértve az immateriális javak és 
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben 
a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. 
számú mellékletben foglaltakra,

Rezsabek Angéla
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ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖNYVELÉSE

Szt. 26§ (5) Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak 
azok …….az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, 

Áfa tv.120. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen 
minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, 
szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, 
jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót …..

Rezsabek Angéla

ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖNYVELÉSE

Tao. 7§ zs) korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó 
tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, 

Tao tv. 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli:

d) az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett 
összeg - ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs 
összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú 
mellékletben foglaltakra,

Rezsabek Angéla
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AZ ADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSAKOR CSÖKKENTŐ 
JOGCÍMEK

Tao. 7. § (1) zs) az az adóév utolsó 
napján kis- és középvállalkozásnak 
minősülő adózónál ………a korábban 
még használatba nem vett, a műszaki 
berendezések, gépek, járművek közé 
sorolandó tárgyi eszköz üzembe 
helyezése érdekében elszámolt adóévi 
beruházások értéke,
(12) Az (1) bekezdés zs) pontja 
szerinti összeg nem haladhatja meg az 
adózás előtti eredményt.
Támogatásnak minősül

Szt. 26.§ (5) Az egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek közé tartoznak 
azok a rendeltetésszerűen használatba 
vett, üzembe helyezett, a műszaki 
berendezések, gépek, járművek közé 
nem tartozó gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek, amelyek a 
vállalkozó tevékenységét közvetetten 
szolgálják.

Rezsabek Angéla

ÜZEMBE HELYEZÉS IDŐPONTJA

Szt. 52§ (2) „….Az üzembe helyezés időpontja az 
eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében 
történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő 

időpontja.  Az üzembe helyezést hitelt érdemlő 
módon dokumentálni kell.”

Rezsabek Angéla
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ÜZEMBE HELYEZÉS IDŐPONTJA 
MÓDOSÍTÁS : 2013.01.01.

Az üzembe helyezés időpontja nem csak az  eszköz jövőbeni értékét 
befolyásolja, hanem az adott időszak eredményét is.

Az értékcsökkenés , az árfolyamkülönbözet, a kamat ….. annak 
függvényében könyvelendő tétel,  hogy  mely napra szól az üzembe 
helyezési dokumentum.  Gyakorlati vitát jelentett,  hogy hatósági 
engedélyek hiányában történt használatba vétel számvitelben ( és 
adózásban) hogyan kezelendő.

Rezsabek Angéla

TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉS VISSZAÍRÁS 
SZÁMÍTÁSA, KÖNYVELÉSE

A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁVAL

piaci érték alapján 
meghatározott terven felüli 
értékcsökkenést a mérleg 
fordulónapjával ….

A KIVEZETÉS IDŐPONTJÁVAL
az eszközök állományból történő 
kivezetése esetén meghatározott 
terven felüli értékcsökkenést a 
kivezetés időpontjával kell 
elszámolni….

Rezsabek Angéla
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Autó beszerzés okt. 1. : 10.000.000 Ft
Tervezett értékcsökkenés: 5 évre
Maradványérték: 2.000.000 Ft
Kitiltják a városokból a dízel autókat, leesik az 
ára.
2020. Márciusában eladja 1.800.000 Ft 
összegért.
Mérlegkészítés napja: április 1.
?????? tartósnak minősül a könyv szerinti érték 
és a piaci érték különbözete?????

Rezsabek Angéla

TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS, 
ÉRTÉKVESZTÉS

Szt. 46§ (4)  „mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. …..tartósnak 
minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az 
múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig 
fennáll.  A különbözet tartósnak minősül – fennállásának időtartamától 
függetlenül – akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló 
információk alapján véglegesnek tekinthető.”

Rezsabek Angéla
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FELÚJÍTOTT ESZKÖZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSE

A vállalkozás sok-sok éve vásárolt tárgyi eszközének
Bekerülési értéke: 7.000.000 Ft
Elszámolt terv szerinti értékcsökkenése: 7.000.000 Ft
Felújítja a vállalkozás az eszközt 3.000.000 Ft összegben, amelynek 
hatására 4 év lesz a hasznos élettartama.
Számviteli értékcsökkenés : 750.000 Ft / év
Tao.  szerint értékcsökkenés: 14,5% --- 1.450.000 Ft + 1.450.000 Ft + 
100.000 Ft.

Rezsabek Angéla

TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL??????   

Szt. 47. § (1) Az eszköz bekerülési 
(beszerzési, előállítási) értéke az 
eszköz megszerzése, létesítése, 
üzembe helyezése érdekében az 
üzembe helyezésig, a raktárba 
történő beszállításig felmerült, az 
eszközhöz egyedileg 
hozzákapcsolható tételek együttes 
összege. A bekerülési (beszerzési) 
érték az engedményekkel 
csökkentett, ……………

Szt. 50.§ (4) A térítés nélkül (a 
visszaadási kötelezettség nélkül) 
átvett eszköz, illetve az 
ajándékként, hagyatékként kapott 
eszköz, továbbá a többletként 
fellelt (a nem adminisztrációs 
hibából származó többlet-) eszköz 
bekerülési (beszerzési) értéke - ha 
jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - az eszköznek az 
állományba vétel időpontjában 
ismert piaci értéke.

Rezsabek Angéla
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ENGEDMÉNYEK

ÁFA tv. 71. § (1) Termék 
értékesítése, szolgáltatás nyújtása 
esetében az adó alapjába nem 
tartozik bele:
T Szállító / K Eszköz, szolgáltatás
T Szállító / K Előz. felsz. áfa

77§ (7) Egyéb bevételként kell 
kimutatni az üzleti évhez 
kapcsolódó, szerződésen alapuló -
konkrét termékhez, anyaghoz, 
áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz 
közvetve kapcsolódó, nem 
számlázott - utólag kapott (járó) 
engedmény szerződés szerinti 
összegét, ……….

Rezsabek Angéla

TÁRGYI ESZKÖZÖK APPORTKÉNT ÁTVÉTELE

Szt. 49. § (1) Gazdasági társaságnál alapításkor, tőkeemeléskor a jegyzett 
tőke fedezeteként, továbbá a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték 
különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként nem pénzbeli 

(vagyoni) hozzájárulásként, a pótbefizetésként átvett (kapott) eszköz, 
létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a 

taggyűlési határozatban meghatározott értéke bekerülési (beszerzési) 
értéknek minősül. 

T Beruházás                       / K Jegyzett, de be nem …..
T Jegyzett, de be nem …..   / K Jegyzett tőke
T Jegyzett, de be nem …..   / K Tőketartalék

Rezsabek Angéla
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Rezsabek Angéla

Könyvvizsgálati kötelezettség
Ptk. 3:251. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás] 

(1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása 
esetén az alapszabályhoz mellékelni kell könyvvizsgáló 

vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges 
szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely 

tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 
leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési 

módszer ismertetését és azt, hogy az értékelést érintő új 
befolyásoló körülmény nem merült fel.

Szt. 155.§ (5a) A (3) bekezdésben 
foglaltakat nem alkalmazhatja a 
tárgyévi üzleti évet követő üzleti 
évben a vállalkozó, ha a tárgyévi 
üzleti év mérlegfordulónapján 10 

millió forintot meghaladó, 60 
napnál régebben lejárt - az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti -

köztartozása van.

KÉRDÉS: HOGYAN KÖNYVELJEM A SAJÁT 
BERUHÁZÁSHOZ BEFOGADOTT KÜLSŐ 
SZÁMLÁT?

T Beruházás
K Szállítótartozás

T Igénybe vett 
szolgáltatások 
K szállítótartozás

T Beruházás
K Aktivált saját 
teljesítmény

Rezsabek Angéla
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A vállalkozás adóköteles tevékenységet végez. Épületet épít saját kivitelezésben, 
saját használatra. Anyagok bejövő számlája: 130.000.000 Ft + 27% áfa.     

Számla kelte: április 3., szállítás: március 31.                                                          
Bér+ járulékok+ értékcsökkenés: 150.000.000 Ft. (feladás alapján automatikus 

tétel) Rendeltetésszerű használatba vétel: október 31.
III. 31. Anyagköltség Szállítótartozás 130.000.000

III.31. Előz. felsz. áfa Szállítótartozás 35.100.000

X.31. Beruházás SEEAÉ 280.000.000 

X. 31. Ingatlan Beruházás 280.000.000

X.31. Előz. felsz. áfa Fizetendő áfa 75.600.000

Rezsabek Angéla

A vállalkozás épületet épít saját kivitelezésben, adómentes bérbeadásra. 
Anyagok bejövő számlája: 130.000.000 Ft + 27% áfa. Számla kelte: 

április 3., szállítás: március 31.  Bér+ járulékok+ értékcsökkenés: 
150.000.000 Ft. (feladás alapján automatikus tétel)                         

Rendeltetésszerű használatba vétel: október 31.
III. 31. Anyagköltség Szállítótartozás 130.000.000
III.31. Egyéb követelés Szállítótartozás 35.100.000
X.31. Beruházás SEEAÉ 280.000.000 
X. 31. Beruházás Fizetendő áfa 75.600.000
X. 31. Ingatlan Beruházás 315.600.000
X.31. Előz. felsz. áfa Egyéb követelés 35.100.000

Rezsabek Angéla
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A vállalkozás adóköteles tevékenységet végez. Épületet épít saját kivitelezésben,
saját használatra.

Rendeltetésszerű használatba vétel: 2017. október 31.

Értékesítés: 2019. december 1., eladási ár: 762.000.000 Ft.
2017. X. 31. Ingatlan Beruházás 280.000.000

2019. XII.01. Egyéb ráfordítás Ingatlan 280.000.000

2019. XII.01. Vevőkövetelés Egyéb bevétel 762.000.000

2019. XII.01. Egyéb ráfordítás Fizetendő áfa 67.725.000

75.600.000 Ft / 240 hó × 215 hó = 67.725.000 Ft

Rezsabek Angéla

A vállalkozás épületet épít saját kivitelezésben, adómentes bérbeadásra.

Rendeltetésszerű használatba vétel: 2017. október 31.

Értékesítés: 2019. december 1., eladási ár: 762.000.000 Ft. (Bejelentkezett áfa
hatálya alá)
2017. X. 31. Ingatlan Beruházás 315.600.000

2019. XII.01. Egyéb ráfordítás Ingatlan 315.600.000

2019. XII.01. Vevőkövetelés Egyéb bevétel 600.000.000

2019. XII.01. Vevőkövetelés Fizetendő áfa 162.000.000

2019. XII.01. Előz. felsz. áfa Egyéb bevétel 67.725.000

75.600.000 Ft / 240 hó × 215 hó = 67.725.000 Ft

Rezsabek Angéla
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A vállalkozás adóköteles tevékenységet végez. Épületet épít saját kivitelezésben,
saját használatra.

Rendeltetésszerű használatba vétel: 2017. október 31.

Értékesítés: 2019. december 1., eladási ár: 762.000.000 Ft .
(Bejelentkezett áfa hatálya alá).
2017. X. 31. Ingatlan Beruházás 280.000.000

2019. XII.01. Egyéb ráfordítás Ingatlan 280.000.000

2019. XII.01. Vevőkövetelés Egyéb bevétel 600.000.000

2019. XII.01. Vevőkövetelés Fizetendő áfa 162.000.000

Rezsabek Angéla

A vállalkozás épületet épít saját kivitelezésben, adómentes bérbeadásra.

Rendeltetésszerű használatba vétel: 2017. október 31.

Értékesítés: 2019. december 1., eladási ár: 762.000.000 Ft.

2017. X. 31. Ingatlan Beruházás 315.600.000

2019. XII.01. Egyéb ráfordítás Ingatlan 315.600.000

2019. XII.01. Vevőkövetelés Egyéb bevétel 762.000.000

2019. XII.01. Egyéb ráfordítás Fizetendő áfa 67.725.000

75.600.000 Ft / 240 hó × 215 hó = 67.725.000 Ft

Rezsabek Angéla
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BÉRBE VETT, IDEGEN TÁRGYI ESZKÖZÖN 
VÉGZETT FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS KÖNYVELÉSE

Állományba vétel ( Beruházás / Szállítótartozás, Beruházás/ SEEAÉ) !!!!! 
lakó áfára!!!

 Tao. számításánál adózás előtti eredményt csökkentő tételként 
figyelembe vehető

Értékcsökkenési leírás   ----TAO écs :
Eladja
Térítés nélkül átadja
Eredeti állapotot visszaállítja

Rezsabek Angéla

KÁRESEMÉNYEK KÖNYVELÉSE
Rezsabek Angéla

Egyéb ráfordítás Tárgyi eszköz 
terven felüli écs.

KÁR

Beruházás Szállítótartozás Javítás + 
fél áfa

Előzetesen felsz
áfa 

Szállítótartozás Fél áfa

Egyéb követelés Egyéb bevétel Biztosító ….

Igénybe vett 
szolgáltatás

Szállítótartozás Javítás + 
fél áfa

Előzetesen felsz
áfa 

Szállítótartozás Fél áfa

Egyéb követelés Egyéb bevétel Biztosító ….
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KÁRESEMÉNYEK KÖNYVELÉSE
Rezsabek Angéla

Egyéb ráfordítás Tárgyi eszköz 
terven felüli écs.

KÁR

Költségek Mérlegszámlák Saját javítás

Beruházás SEEAÉ Állományba
vétel

Egyéb követelés Egyéb bevétel Biztosító ….

Költségek Mérlegszámlák Saját javítás

Egyéb követelés Egyéb bevétel Biztosító ….

AZ ESZKÖZ KIVEZETÉSRE KERÜL
Rezsabek Angéla

Anyag Tárgyi eszköz

Egyéb ráfordítás Tárgyi eszköz terven 
felüli écs.

KÁR

Tárgyi eszköz 
terven felüli écs.

Tárgyi eszköz halmozott

Tárgyi eszköz 
terven felüli écs.

Tárgyi eszköz halmozott

Szt. 56§ (2) a minősítés 
elvégzésekor érvényes (ismert) 

piaci értéken (legalább 
haszonanyagáron, illetve 

hulladékértéken) szerepeljen a 
mérlegben.
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Egyéb ráfordítás Tárgyi eszköz Könyv szerinti érték
Vevőkövetelés Egyéb bevétel Eladási ár
Vevőkövetelés Fizetendő áfa Eladási árra számolva

Rezsabek Angéla

Egyéb ráfordítás Tárgyi eszköz Könyv szerinti érték

Vevőkövetelés Egyéb bevétel Eladási ár

Vevőkövetelés Fizetendő áfa Eladási árra számolva

Rezsabek Angéla
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Egyéb ráfordítás Tárgyi eszköz Könyv szerinti érték
Vevőkövetelés Egyéb bevétel Eladási ár

Vevőkövetelés Fizetendő áfa Eladási árra számolva

Rezsabek Angéla

Egyéb ráfordítás Tárgyi eszköz Könyv szerinti érték

Vevőkövetelés Egyéb bevétel Eladási ár

Vevőkövetelés Fizetendő áfa Eladási árra számolva

Rezsabek Angéla
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Alanyi mentes vállalkozás eladja tárgyi eszközét, amelyet nem helyezett üzembe.
Beszerzés napja: 2017. február 1. ( 3.000.000 Ft áfával.)
Eladás napja: 2019. december 1. ( 1.200.000 Ft + áfa)
2017.II.01. Beruházás Szállítótartozás 3.000.000

2018.XII. 31. Egyéb ráfordítás Beruházás terven felüli écs. 1.000.000

2019. XII.01. Egyéb ráfordítás Beruházás 2.000.000
2019. XII.01. Beruházás terven felüli écs. Beruházás 1.000.000

2019. XII.01 Vevőkövetelés Egyéb bevétel 1.200.000
2019. XII.01 Vevőkövetelés Fizetendő áfa 324.000
2019. XII.01 Előz. felsz áfa Egyéb bevétel 276.380

637.800 / 60 hó × 26 hó = 276.380

Rezsabek Angéla

TÁRGYI ESZKÖZÖK AJÁNDÉKBA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA

Szt. 81§ (2) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni:

p) a térítés nélkül átadott eszközök - a részesedések, az értékpapírok, a befektetett pénzügyi 
eszközök között kimutatott kölcsönök és a vásárolt követelések kivételével - nyilvántartás 
szerinti értékét, valamint a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét a 
felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben;

Áfa tv. 11§ (3) Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek

a) a közcélú adomány,

b) ha az adóalany - vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába ingyenesen enged át 
árumintát és kis értékű terméket.

Rezsabek Angéla
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TÁRGYI ESZKÖZ „ELKÜLÖNÍTÉSE” PROJEKT 
CÉGBE

KIVÁLÁS
• A projekt cég jogutód

APPORTKÉNT ÁTADÁS
• A projekt cég nem jogutód
• Az eredeti vállalkozás 

„ANYAVÁLLALAT” lesz.

Rezsabek Angéla

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁTADÁSA SAJÁT TŐKE 
KIVONÁS ESETÉBEN

Jegyzett tőke Tulajdonossal szembeni 
kötelezettségTőketartalék

Eredménytartalék

Egyéb ráfordítás Tárgyi eszköz
Tul. Szemben követelés Egyéb bevétel
Tul. Szemben követelés Fizetendő áfa

Tulajdonossal szembeni 
kötelezettség

Tul. Szemben követelés
Pénzeszköz

SZJA kötelezettség
Szochó. Kötelezettség

Rezsabek Angéla

Ptk. 3:206. § (3)  A törzstőke 
leszállításának eredményeként a 

tagok részére kifizetést teljesíteni 
a törzstőke leszállításának 

bejegyzését követően lehet.
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FELESLEGESSÉ VÁLT TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖNYVELÉSE

Szt. 53§ (2) …….Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve 
használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a 
tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés 
elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott 
terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök 
állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli 
értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Rezsabek Angéla

ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI, 
KÉPZÉS ÉS FELSZABADÍTÁS KÖNYVELÉSE

Rezsabek Angéla
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ÉRTÉKHELYESBÍTÉS – ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Rezsabek Angéla

Tárgyi eszköz: 300
Tárgyi eszköz terv szerint elszámolt écs.: 80

Piaci érték: 900

Tárgyi eszköz 
ÉH

Értékelési 
tartalék

680

Következő évben elszámolandó écs.: 10
Piaci érték: 1.100

Értékcsökke-
nési leírás

Tárgyi eszköz 
écs.

10

Tárgyi eszköz 
ÉH

Értékelési 
tartalék

210

ÉRTÉKHELYESBÍTÉS – ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
ÁRESÉS --- LEÉRTÉKELÉS

Rezsabek Angéla

Következő évben terv szerint 
elszámolandó  écs.: 10

Piaci érték: 120
Értékcsökke-

nési leírás
Tárgyi eszköz 

écs.
10

Értékelési 
tartalék

Tárgyi eszköz 
ÉH

890

Egyéb 
ráfordítás

Tárgyi eszköz 
terven felül 

elszámolt écs. 

80
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Beszerzés

Tenyészállat   Szállítótartozás

Levonható áfa Szállítótartozás

Értékcsökkenési leírás Tenyészállat écs.

Szt. 26§ (6) Tenyészállatok között kell kimutatni 
azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás 
során leválasztható terméket (szaporulatot, más 
leválasztható állati terméket) termelnek, és a 
tartási költségek ezen termékek értékesítése során 
megtérülnek, vagy az egyéb (igateljesítmény, 
őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a 
tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, 
hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási 
tevékenységet.

Rezsabek Angéla

TENYÉSZÁLLATOK BESOROLÁSI SPECIALITÁSA, 
ÁLLOMÁNYBA VÉTEL, ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

ELSZÁMOLÁSA
Anyagköltség      Szállítótartozás
Levonható áfa Szállítótartozás
Késztermék STKÁV

STKÁV Késztermék
Tárgyi eszköz SEEAÉ

Előz. Felsz. áfa Fizetendő áfa

Áfa tv. 11§ (2) Szintén ellenérték fejében teljesített 
termékértékesítés:
a) az adóalany vállalkozásán belül végzett saját 
beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt 
állít elő,

Rezsabek Angéla
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Rezsabek Angéla

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


