
533 A cég életútja és a számvitel

Min den na pos be szer zé sek
Áru vá sár lás

Azeseményleírása,bemutatása
A .ke .res .ke .de .lem .mel .fog .lal .ko .zó .vál .lal .ko .zá .sok .éle .té .ben .az .egyik .leg .gyak .rab .ban .is .mét
lő .dő . gaz .da .sá .gi . ese .mény . az . áru .kész .let . pót .lá .sa, . fel .töl .té .se, . az .az . az . áru .be .szer .zés . .
A .szám .vi .te .li . be .so .ro .lás . sze .rint . áru .nak . azok . az . esz .kö .zök . mi .nő .sül .nek, . ame .lye .ket . a .
vál .lal .ko .zás .to .vább .ér .té .ke .sí .té .si .cél .lal .vá .sá .rol .meg . .A .to .vább .ér .té .ke .sí .tést .rö .vid .tá .vú .cél
ként .kell .te .kin .te .ni, .en .nek .meg .fe .le .lő .en .az .áru .kat .a .for .gó .esz .kö .zö .kön .be .lül, .kész .let .ként .
kell .ak .ti .vál .ni .

Az .áruka .te .gó .ri .á .ba .tar .to .zó .esz .kö .zö .kön .a .vál .lal .ko .zás .nem .vé .gez .át .ala .kí .tást, .azo .kat .
ke .res .ke .del .mi . cél .lal . szer .zi . be, . és . vál .to .zat .lan . for .má .ban . ér .té .ke .sí .ti . to .vább . . Eb .ben . az .
ér .tel .me .zés .ben .nem .mi .nő .sül .át .ala .kí .tás .nak .a .be .szer .zett .áru .da .ra .bo .lá .sa, .cso .ma .go .lá .sa, .
por .ci .ó .zá .sa, .mé .ret .re .vá .gá .sa . .Ezek .a .mű .ve .le .tek .nem .vál .toz .tat .ják .meg .az .áru .fő .jel .lem
ző .it, .szer .ke .ze .tét, .így .a .vál .to .zat .lan .for .ma .kö .ve .tel .mé .nye .to .vább .ra .is .fenn .áll . .Szin .tén .ide .
tar .to .zik .az .árun .kül .ső .fél .lel .vé .gez .te .tett .bér .mun .ka .ér .té .ke, .ami .– .bár .meg .vál .toz .tat .ja .az .
áru .jel .le .gét .– .kül .ső .fél .igény .be .vé .te .lé .vel .tör .té .nik, .így .a .szám .vi .te .li .elő .írá .sok .meg .en .ge
dik .az .adott .kész .let .re .ak .ti .vál .ni .a .bér .mun .ka .költ .sé .gét .és .to .vább .ra .is .áru .ként .ki .mu .tat
ni . .(Er .ről .bő .veb .ben .a .bér .mun .ka .kü .lön .tár .gya .lá .sa .kor .esik .szó .)

Az . áruk . egy . részét . a . vállalkozás . bemutatási . célra . is . használhatja . értékesítésük .
előtt . .Ezeket .az .értékesítési .céllal .beszerzett, .előállított .eszközöket, .amelyeket .a .vál
lalkozó .az .értékesítésig .(az .állományból .történő .egyéb .kivonásig) .átmenetileg .haszná
latba .vett, .szintén .az .áruk .között .kell .kimutatni . .Ilyen .eszközök .jellemzően .a .bemuta
tási . céllal . beszerzett, . rövid . távon . értékesített . eszközök . (például . bemutatóautó, .
kipróbálási .célú .tartós .műszaki .cikkek), .illetve .ilyen .lehet .az .eladási .céllal .épített, .de .
az .értékesítésig .bérbeadással .vagy .más .módon .hasznosított .ingatlanok .esete .is .

Az .áru .be .szer .zé .se .kor .a .be .ke .rü .lé .si .ér .ték .ki .in .du .lópont .ja .a .vé .tel .ár . .Eh .hez .adód .nak .
hoz .zá .a .tör .vény .ál .tal .a .be .ke .rü .lé .si .ér .ték .ré .sze .ként .sza .bá .lyo .zott .té .te .lek . .Áru .vá .sár .lá .sa
kor .ezek .kö .zül .jel .lem .ző .en .ki .le .het .emel .ni .a .le .nem .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adót, .
a .be .szer .zés .hez .kap .cso .ló .dó . il .le .té .ke .ket, . já .ru .lé .ko .kat, . eset .le .ge .sen .meg .fi .ze .tett .bi .zo .má
nyo .si .ju .ta .lé .kot . .A .szám .vi .te .li .tör .vény .meg .en .ge .di, .hogy .a .be .szer .zés .kor .az .áru .hoz .egy
ér .tel .mű .en .kap .cso .ló .dó .szál .lí .tá .si .költ .ség . is .a .be .ke .rü .lé .si .ér .ték .ré .szét .ké .pez .ze . .Eh .hez .
szük .sé .ges, .hogy .az .egyes, .be .szer .zett .áruk .hoz .tar .to .zó .szál .lí .tást .a .vál .lal .ko .zás .azo .no .sí
ta .ni .tud .ja . .A .szál .lí .tást .vé .gez .he .ti .kül .ső .vál .lal .ko .zó, .eb .ben .az .eset .ben .a .szál .lí .tás .költ .sé .ge .
kön . .nyen . azo .no .sít .ha .tó . . A . tör .vény . azon .ban . meg .en .ge .di . a . szál .lí .tá .si . költ .ség . fi .gye .lem
bevé .te .lét .ab .ban .az .eset .ben .is, .ha .a .szál .lí .tást .a .vál .lal .ko .zás .sa .ját .ma .ga .vé .gez .te . .Ek .kor .
szük .sé .ges . a . szál .lí .tás . köz .vet .len . ön .költ .sé .gének . meg .ál .la .pí .tá .sa, . hi .szen . ez . lesz . az . áru .
be .ke .rü .lé .si .ér .té .ké .nek .ré .sze . .Ha .a .vál .lal .ko .zás .többfé .le .tí .pu .sú, .men . .nyi .sé .gű .árut .szál .lít .
egy .szer .re, .ak .kor .a .fel .me .rü .lő .költ .sé .ge .ket .va .la .mi .lyen .mu .ta .tó .szám .se .gít .sé .gé .vel .kell .szét
osz .ta .ni .a .szál .lí .tott .áru .ra . .Az .itt .al .kal .ma .zott .szá .mí .tá .si .sza .bá .lyo .kat .a .szám .vi .te .li .po .li .ti
ká .ban .in .do .kolt .rög .zí .te .ni .

Bár .az .áru .be .szer .zé .se .a .ke .res .ke .de .lmi .cé .gek .nél .gya .ko .ri .ese .mény, .az .árube .szer .zés .
szám .vi .te .li .el .szá .mo .lá .sá .ra .nem .min .den .eset .ben .ke .rül .sor .ilyen .gyak .ran . .A .szám .vi .te .li .
el .szá .mo .lás .mód .ja .at .tól . függ, .hogy .a .vál .lal .ko .zás .a .ke .res .ke .del .mi .áru .it .ho .gyan . tart .ja .
nyil .ván . .A .számviteli . törvény .elő .írá .sai . le .he .tő .sé .get .ad .nak .ar .ra, .hogy .a .vál .lal .ko .zás .a .
kész .le .te .it .egy .ál .ta .lán .ne .tart .sa .nyil .ván, .csak .men . .nyi .ség .ben .vagy .csak .ér .ték .ben .tart .sa .
nyil .ván, .vagy .a .kész .le .te .i .ről .men . .nyi .sé .gi .és .értékbeni .nyil .ván .tar .tást .ve .zes .sen . .A .nyil
ván .tar .tá .si . mód .ról . szó .ló . dön .té .se .ket . a . szám .vi .te .li . po .li .ti .ká .ban . kell . meg .hoz .ni . . Ha . a .
ke .res .ke .del .mi .áruk .ról .nincs .a .vál .lal .ko .zás .nál .értékbeni .nyil .ván .tar .tás, .ak .kor .az .egyes .
áru .be .szer .zé .se .ket .nem .le .het .a .köny .ve .lés .ben .rög .zí .te .ni . .A .kész .let .nö .ve .ke .dés .és .a .kész
let .csök .ke .nés .együt .tes .ha .tá .sa .eben .az .eset .ben .csak .az .év .vé .gén .kö .te .le .ző .en .vég .re .haj .tott .
lel .tá .ro .zás .után .de .rül .ki .
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Az .áru .be .szer .zé .se .ket .ab .ból .a .szem .pont .ból .is .cso .por .to .sít .hat .juk, .hogy .a .be .szer .zés .
el .len .ér .ték .ét .ho .gyan .ad .ták .át . .Így .be .szél .he .tünk .kész .pén .zes .vásárlásról .(ezen .be .lül .is .
le .het .bank .kár .tyás, .va .lu .tás), . il .let .ve .ké .sőb .bi .fi .ze .tés .ről .(itt . is . le .het .de .vi .zás) . .Meg .kell .
em .lí .te .ni .azt .az .ese .tet .is, .ha .a .fi .ze .tés .meg .elő .zi .a .tel .je .sí .tést . .Eb .ben .az .eset .ben .elő .legát
adás .ról .van .szó, .ame .lyet .ké .sőbb, .a .tel .je .sí .tés .kor .ki .ál .lí .tott .szám .la .pénz .ügyi .ren .de .zé .sé
be .kell .beszá .mí .ta .ni . .(Az .áru .be .szer .zés .re .adott .elő .le .get .az .éves .be .szá .mo .ló .mér .le .gé .ben .
a .kész .le .tek .kö .zött .kell .ki .mu .tat .ni .)

Áruvásárlásaszámvitelitörvényben
Mind .az .Szvt . .3 . .§ .(6) .be .kez .dés .5 . .pont .ja, .mind .pe .dig .a .28 . .§ .(2) .be .kez .dé .se .a .vá .sá .rolt .
kész .le .tek . ré .sze .ként .azo .no .sít .ja . a .ke .res .ke .del .mi .áru .kat . .Utób .bi . tör .vény .hely . sze .rint . a .
vá .sá .rolt .kész .le .te .ket .a .rend .sze .res .(szo .ká .sos) .üz .le .ti .te .vé .keny .ség .ke .re .té .ben .ér .té .ke .sí .té .si .
cél .lal .sze .rez .ték .be, .és .azok .a .be .szer .zés .és .az .ér .té .ke .sí .tés .kö .zött .vál .to .zat .lan .ál .la .pot .ban .
ma .rad .nak .(bár .ér .té .kük .vál .toz .hat) .

A . változatlan . állapotra . vonatkozó . rendelkezéseket . oldja . fel . némiképp . a . 28 . .§ . (2) .
bekezdés .d) . pontja, . amely . szerint . a .használatbavétel . időpontjától . áruként . azokat . az .
értékesítési .céllal .beszerzett, .előállított .eszközöket .is .ki .kell .mutatni, .amelyeket .a .vállal
kozó .az .értékesítésig .(az .állományból .történő .kivonásig) .átmenetileg .használatba .vett .

A .szám .vi .te .li .tör .vény .kü .lön .ki .emelt .ré .sze .fog .lal .ko .zik .az .esz .kö .zök .be .ke .rü .lé .si .ér .té
ké .nek .meg .ál .la .pí .tá .sá .val . .A .47–51 . .§ok .ban .min .den .esz .köz .re .vo .nat .ko .zó .an .sze .re .pel .nek .
azok . a . té .te .lek, . ame .lye .ket . a . be .ke .rü .lé .si . ér .ték . meg .ál .la .pí .tá .sa .kor . szám .ba . kell . ven .ni . .
A .ke .res .ke .del .mi . áruk .kal . kap .cso .la .to .san . ál .ta .lá .ban . jel .lem .ző . té .te .le .ket . ér .de .mes . kü .lön .
meg .em .lí .te .ni .a .tör .vény .ezen .ré .szé .ből . .Ilyen .nek .mond .ha .tó .ak .az .en .ged .mény, .a .fel .ár, .a .
szál .lí .tá .si .költ .ség, .az .adók, .vám .költ .sé .gek .[Szvt . .47 . .§ .(1) .bek .], .il .le .té .kek, .le .nem .von
ha .tó .áfa .[Szvt . .47 . .§ .(2) .bek .] .

A .ke .res .ke .del .mi .áruk .egy .cso .port .já .nál .ki .emel .ke .dő .sze .re .pet .kap .hat .a .(kü .lön .cím .
alatt .tár .gyalt) .bér .mun .ka .(4075)–(4085), .il .let .ve .az .egyéb .ér .ték .nö .ve .lő .fo .lya .ma .tok, .ame
lyek . ered .mé .nye .kép .pen . a . vá .sá .rolt . esz .köz, . a . ke .res .ke .del .mi . áru . be .so .ro .lá .sa . még . nem .
vál .to .zik .meg . .Az .er .re .vo .nat .ko .zó .– .szűk .sza .vú .– .tör .vé .nyi .sza .bá .lyo .zás .a .48 . .§ .(3) .be .kez
dé .sé .ben .ta .lál .ha .tó .

A .vá .sá .rolt .kész .le .tek .év .kö .zi .nyil .ván .tar .tás .ára .(vagy .an .nak .eset .le .ges .hi .á .nyá .ra) .uta .ló .
sza .bá .lyo .kat . a . tör .vény . in .di .rekt . mó .don . tar .tal .maz .za, . ami .kor . több .ször . is . meg .em .lí .ti, .
hogy .a .kész .le .tek .év .vé .gi .mér .leg .ér .té .ké .hez .év .kö .zi .nyil .ván .tar .tás .ve .ze .té .se, .vagy .év .vé .gi .
lel .tá .ro .zás .út .ján .is .el .le .het .jut .ni .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Árubeszerzése
a)Abeszerzéselszámolásabeszerzésiárasnyilvántartásesetén
aa) .Áru .be .szer .zé .se .kész .pénz .ért
T .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Árubeszerzésekésőbbifizetéssel
T .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . . – .K .381 . .Pénz .tár

ab) .Áru .be .szer .zé .se .szám .la .pén .zért
T .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók
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A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .áru .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .lá .ról .

b)Abeszerzéselszámolásaelszámolóárasnyilvántartásesetén
ba)Áru .be .szer .zé .se .kész .pénz .ért
T .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .381 . .Pénz .tár
T .262 . .Áruk .el .szá .mo .lóáron . – .K .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Árubeszerzésekésőbbifizetéssel
T .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .454 . .Szál .lí .tók
T .262 . .Áruk .el .szá .mo .lóáron . – .K .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár

bb)Áru .be .szer .zé .se .szám .la .pén .zért
T .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .454 . .Szál .lí .tók
T .262 . .Áruk .el .szá .mo .lóáron . – .K .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .áru .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .lá .ról .

c)Abeszerzéselszámolásaeladásiárasnyilvántartásesetén
ca)Áru .be .szer .zé .se .kész .pénz .ért
T .265 . .Áruk .ár .ré .se . – .K .381 . .Pénz .tár
T .264 . .Áruk .el .adá .si .áron . – .K .265 . .Áruk .ár .ré .se

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Árubeszerzésekésőbbifizetéssel
T .265 . .Áruk .ár .ré .se . – .K .454 . .Szál .lí .tók
T .264 . .Áruk .el .adá .si .áron . – .K .265 . .Áruk .ár .ré .se

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár

cb)Áru .be .szer .zé .se .szám .la .pén .zért
T .265 . .Áruk .ár .ré .se . – .K .454 . .Szál .lí .tók
T .264 . .Áruk .el .adá .si .áron . – .K .265 . .Áruk .ár .ré .se

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .áru .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .lá .ról .

d)Abeszerzéselszámolásaévközifolyamatosértékbeninyilvántartáshiányában
da)Áru .be .szer .zé .se .kész .pénz .ért
T .814 . .El .adott .áruk .be .szer .zé .si .ér .té .ke . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Árubeszerzésekésőbbifizetéssel
T .814 . .El .adott .áruk .be .szer .zé .si .ér .té .ke . – .K .454 . .Szál .lí .tók
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A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár

db)Áru .be .szer .zé .se .szám .la .pén .zért
T .814 . .El .adott .áruk .be .szer .zé .si .ér .té .ke . – .K .454 . .Szál .lí .tók
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .áru .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .lá .ról .

Árubeszerzéshezkapcsolódószámlázottengedménykésőbbifizetésesetén
Be .szer .zé .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron

Elszámolóáras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te

El .adá .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .265 . .Áruk .ár .ré .se

Év .kö .zi .fo .lya .ma .tos .értékbeni .nyil .ván .tar .tás .hi .á .nyá .ban
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .814 . .El .adott .áruk .be .szer .zé .si .ér .té .ke

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sá .nak .he .lyes .bí .té .se
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa

Árubeszerzéshezkapcsolódószállításiköltségelszámolása,haaszállítástmásvállal-
kozásvégzi

Be .szer .zé .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Elszámolóáras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .454 . .Szál .lí .tók

El .adá .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .265 . .Áruk .ár .ré .se . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Év .kö .zi .fo .lya .ma .tos .értékbeni .nyil .ván .tar .tás .hi .á .nyá .ban
T .814 . .El .adott .áruk .be .szer .zé .si .ér .té .ke . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sá .nak .a .szál .lí .tás .szám .lá .ja .kap .csán
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Árubeszerzéshezkapcsolódószállításiköltségelszámolásasajátszállításesetén
Be .szer .zé .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron . – .K .582 . .Sa .ját .elő .ál .lí .tá .sú .esz .kö .zök .ak .ti .vált .ér .té .ke

Elszámolóáras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .263 . .Áruk .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .582 . .Sa .ját .elő .ál .lí .tá .sú .esz .kö .zök .ak .ti .vált .ér .té .ke

El .adá .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .265 . .Áruk .ár .ré .se . – .K .582 . .Sa .ját .elő .ál .lí .tá .sú .esz .kö .zök .ak .ti .vált .ér .té .ke

Év .kö .zi .fo .lya .ma .tos .értékbeni .nyil .ván .tar .tás .hi .á .nyá .ban
T .814 . .El .adott .áruk .be .szer .zé .si .ér .té .ke . – .K .582 . .Sa .ját .elő .ál .lí .tá .sú .esz .kö .zök .ak .ti .vált .ér .té .ke

Mikrogazdálkodói eltérés
Mikrogazdálkodók .esetén .az .áru .bekerülési .értékének .nem .részei .egyes, .a .számvi

teli .törvény .által .előírt .tételek . .A .Kedves .Olvasó .erről .bővebben .a .„Mikrogazdálkodói .
számvitel” .című .fejezetben .(7501) .tájékozódhat .

Anyagvásárlás

Azeseményleírása,bemutatása
Az .anyag .be .szer .zé .se .a .ter .me .lő .vál .lal .ko .zá .sok .te .vé .keny .sé .gé .nek .fon .tos .ele .me . .Az .anya
gok .meg .vá .sár .lá .sá .val .in .dul .el .a .gya .kor .lat .ban .a .ter .me .lé .si .fo .lya .mat . .Anyag .nak .azok .az .
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esz .kö .zök .mi .nő .sül .nek, . ame .lyek . egy .részt . nem .hos . .szú . tá .von . szol .gál .ják . a . vál .lal .ko .zás .
ér .de .ke .it, .más .részt .hasz .no .sí .tá .suk .so .rán .el .veszí .tik .ere .de .ti .jel .le .gü .ket .és .más .ter .mé .kek
be, .szol .gál .ta .tá .sok .ba .épül .nek .be .(anyag .költ .ség .el .szá .mo .lá .sa .mel .lett) .

A .ke .res .ke .del .mi .áruk .nál .is .mer .te .tet .tek .hez .ha .son .ló .an .az .anyag .be .ke .rü .lé .si .ér .té .ké .nek .
is .a .vé .tel .ár .a .ki .in .du .lópont .ja . .Eh .hez .adód .nak .hoz .zá .a .tör .vény .ál .tal .a .be .ke .rü .lé .si .ér .ték .
ré .sze .ként .sza .bá .lyo .zott .té .te .lek . .Az .anyag .vá .sár .lá .sa .kor .is .jel .lem .ző .en .a .le .nem .von .ha .tó .
ál .ta .lá .nos . for .gal .mi . adó, . a .be .szer .zés .hez .kap .cso .ló .dó . il .le .té .kek, . já .ru .lé .kok, . eset .le .ge .sen .
meg .fi .ze .tett .bi .zo .má .nyo .si .ju .ta .lék .tar .to .zik .ide . .A .tör .vény .meg .en .ge .di, .hogy .a .be .szer .zés
kor .az .anya .gokhoz .egy .ér .tel .mű .en .kap .cso .ló .dó .szál .lí .tá .si .költ .ség . is .a .be .ke .rü .lé .si .ér .ték .
ré .szét .ké .pez .ze . .Eh .hez .szük .sé .ges, .hogy .az .egyes, .be .szer .zett .anya .gok .hoz .tar .to .zó .szál
lí .tást .a .vál .lal .ko .zás .azo .no .sí .ta .ni .tud .ja . .A .szál .lí .tást .vé .gez .he .ti .kül .ső .vál .lal .ko .zó, .eb .ben .az .
eset .ben .a .szál .lí .tás .költ .sé .ge .kön . .nyen .azo .no .sít .ha .tó . .A .tör .vény .azon .ban .meg .en .ge .di .a .
szál .lí .tá .si .költ .ség . fi .gye .lem .bevé .te .lét .ab .ban .az .eset .ben . is, .ha .a .szál .lí .tást .a .vál .lal .ko .zás .
sa .ját .ma .ga .vé .gez .te . .Ek .kor .szük .sé .ges .vi .szont .a .szál .lí .tás .köz .vet .len .ön .költ .ség .ének .meg
ál .la .pí .tá .sa, .hi .szen .ez .lesz .az .anyag .be .ke .rü .lé .si .ér .té .ké .nek .ré .sze . .Ha .a .vál .lal .ko .zás .több
fé .le .tí .pu .sú, .men . .nyi .sé .gű .anya .got .szál .lít .egy .szer .re, .ak .kor .a .fel .me .rü .lő .költ .sé .ge .ket .va .la
mi .lyen .mu .ta .tó .szám .se .gít .sé .gé .vel .kell .szét .osz .ta .ni .a .szál .lí .tott .anyag .ra . .Az .itt .hasz .nált .
szá .mí .tá .si .sza .bá .lyo .kat .is .a .szám .vi .te .li .po .li .ti .ká .ban .in .do .kolt .rög .zí .te .ni .

Bár .az .anyag .be .szer .zé .se .a .ter .me .lő .cé .gek .nél .gya .ko .ri .ese .mény, .az .anyag .be .szer .zés .
szám .vi .te .li .el .szá .mo .lá .sá .ra .nem .min .den .eset .ben .ke .rül .sor .ilyen .gyak .ran . .A .szám .vi .te .li .
el .szá .mo .lás . mód .ja . at .tól . függ, . hogy . a . vál .lal .ko .zás . az . anya .ga .it . ho .gyan . tart .ja . nyil .ván . .
A .tör .vény .elő .írá .sai .le .he .tő .sé .get .ad .nak .ar .ra, .hogy .a .vál .lal .ko .zás .a .kész .le .te .it .egy .ál .ta .lán .
ne .tart .sa .nyil .ván, .csak .men . .nyi .ség .ben .vagy .csak .ér .ték .ben .tart .sa .nyil .ván, .vagy .a .kész
le .te .i .ről . men . .nyi .sé .gi . és . értékbeni . nyil .ván .tar .tást . vezessen . . A . nyil .ván .tar .tá .si . mód .ról .
szó .ló .dön .té .se .ket . szin .tén .a .szám .vi .te .li .po .li .ti .ká .ban .kell .meg .hoz .ni . .Ha .az .anya .gok .ról .
nincs . a . vál .lal .ko .zás .nál . értékbeni . nyil .ván .tar .tás, . ak .kor . az . egyes . anyag .be .szer .zé .se .ket .
nem .le .het .a .köny .ve .lés .ben .rög .zí .te .ni . .A .kész .let .nö .ve .ke .dés .és .a .kész .let .csök .ke .nés .együt
tes .ha .tá .sa .ebben .az .eset .ben .csak .az .év .vé .gén .kö .te .le .ző .en .vég .re .haj .tott .lel .tá .ro .zás .után .
de .rül .ki .

Anyagvásárlásaszámvitelitörvényben
Az .anya .gok .be .so .ro .lá .sa .(a .ke .res .ke .del .mi .áru .ké .hoz .ha .son .ló .an) .egy .részt .az .Szvt . .3 . .§ .
(6) .be .kez .dés .5 . .pont .já .ban .ta .lál .ha .tó, .amely .sze .rint .az .anya .gok .is .vá .sá .rolt .kész .let .nek .
mi .nő .sül .nek . .A .ke .res .ke .del .mi .áruk .tól .el .té .rő .en .azon .ban .ez .a .tör .vény .hely .az .anya .gok .
fo .gal .mát .fel .so .ro .lás .ban .rész .le .te .zi .is . .Esze .rint .ide .tar .toz .nak .az .alap, .se .géd, .üzem .és .
fű .tő .anyagok, .al .kat .ré .szek, .va .la .mint .a .28 . .§ .(3) .be .kez .dé .s .a) .pont .ja .sze .rin .ti .esz .kö .zök . .
Ez .utób .bi .ak .azok .az .anya .gi .esz .kö .zök, .ame .lyek .a .vál .lal .ko .zó .te .vé .keny .sé .gét .leg .fel .jebb .
egy .évig .szol .gál .ják . .Az .ilyen .esz .kö .zö .ket .a .hasz .ná .lat .bavé .te .lü .kig .kell .az .anya .gok .kö .zött .
nyil .ván .tar .ta .ni, . majd . a . hasz .ná .lat .bavé .tel .kor . anyag .költ .ség .ként . el .szá .mol .ni . . A .tör .vény .
ál .tal . ide .vo .nat .ko .zó .an .fel .so .rolt .pél .dák .a .kö .vet .ke .zők: .szer .szám, .mű .szer, .be .ren .de .zés, .
fel .sze .re .lés, .mun .ka .ru .ha, .egyen .ru .ha, .vé .dő .ru .ha .

Az .Szvt . .28 . .§ .(2) .be .kez .dé .s .c) .pont .já .ban .ta .lál .ha .tó .ál .ta .lá .nos .de .fi .ní .ció .az .anya .gok
ra, .amely .sze .rint .az .anya .gok .azok .az .esz .kö .zök, .ame .lye .ket .az .ér .té .ke .sí .ten .dő .ter .mé .kek .
elő .ál .lí .tá .sa .vagy .a .szol .gál .ta .tá .sok .nyúj .tá .sa .so .rán .fog .nak .fel .hasz .nál .ni .

Az . anya .gok . be .ke .rü .lé .si . ér .té .ké .re . vo .nat .ko .zó . sza .bá .lyok . ugyan .ott, . az . Szvt . .
47–51 . .§ában .ta .lál .ha .tó .ak, .ahol .az .áruk .be .ke .rü .lé .si .ér .té .ké .re .vo .nat .ko .zó .ak, .hi .szen .ez .a .
tör .vény .rész . – . egykét . ki .vé .te .les . esz .köz .tí .pus .tól . el .te .kint .ve . – . ál .ta .lá .no .san . az . esz .kö .zök .
be .ke .rü .lé .si .ér .té .ké .re .fo .gal .maz .meg .sza .bá .lyo .kat . .Az .áruk .hoz .ha .son .ló .an .itt .is .az .en .ged
ményt, .a . fel .árt, .a .szál .lí .tá .si .költ .sé .get, .az .adó .kat, .vám .költ .sé .ge .ket .[47 . .§ .(1) .bek .], .az .
il .le .té .ket, .il .let .ve .a .le .nem .von .ha .tó .áfát .[47 . .§ .(2) .bek .] .ér .de .mes .ki .emel .ni .
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Az .anya .gok .év .kö .zi .nyil .ván .tar .tás .ára .vo .nat .ko .zó .sza .bá .lyok, .az .áru .ké .hoz .ha .son .ló .an .
csak .köz .vet .ve .ve .zet .he .tők .le .a .konk .rét .tör .vé .nyi .szö .veg .ből .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Anyagbeszerzés
a)Abeszerzéselszámolásabeszerzésiárasnyilvántartásesetén
aa)Anyag .be .szer .zés .kész .pénz .ért
T .211–227 . .Anya .gok .be .szer .zé .si .áron . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Anyagbeszerzéskésőbbifizetéssel
T .211–227 . .Anya .gok .be .szer .zé .si .áron . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár

ab)Anyag .be .szer .zés .szám .la .pén .zért
T .211–227 . .Anya .gok .be .szer .zé .si .áron . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .anyag .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

b)Abeszerzéselszámolásaelszámolóárasnyilvántartásesetén
ba)Anyag .be .szer .zés .kész .pénz .ért
T .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .381 . .Pénz .tár
T .211–227 . .Anya .gok .el .szá .mo .lóáron . – .K .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Anyagbeszerzéskésőbbifizetéssel
T .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .454 . .Szál .lí .tók
T .211–227 . .Anya .gok .el .szá .mo .lóáron . – .K .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár

bb)Anyag .be .szer .zés .szám .la .pén .zért
T .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .454 . .Szál .lí .tók
T .211–227 . .Anya .gok .el .szá .mo .lóáron . – .K .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .anyag .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

c)Abeszerzéselszámolásaévközifolyamatosértékbeninyilvántartáshiányában
ca)Anyag .be .szer .zés .kész .pénz .ért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Anyagbeszerzéskésőbbifizetéssel
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szál .lí .tók
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A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár

cb)Anyag .be .szer .zés .szám .la .pén .zért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .anyag .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

Anyagbeszerzéshezkapcsolódószámlázottengedménykésőbbifizetésesetén
Be .szer .zé .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .211–227 . .Anya .gok .be .szer .zé .si .áron

Elszámolóáras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te

Év .kö .zi .fo .lya .ma .tos .értékbeni .nyil .ván .tar .tás .hi .á .nyá .ban
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei

A . le .von .ha .tó . ál .ta .lá .nos . for .gal .mi . adó . el .szá .mo .lá .sá .nak .he .lyes .bí .té .se . bár .me .lyik .nyil
ván .tar .tás .ese .tén

T .454 . .Szállítók . – .K .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa

Anyagbeszerzéshezkapcsolódószállításiköltségelszámolása,haaszállítástmásvál-
lalkozásvégzi

Be .szer .zé .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .211–227 . .Anya .gok .be .szer .zé .si .áron . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Elszámolóáras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Év .kö .zi .fo .lya .ma .tos .értékbeni .nyil .ván .tar .tás .hi .á .nyá .ban
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sá .nak .a .szál .lí .tás .szám .lá .ja .kap .csán .
bármelyik .nyilvántartás .esetén

T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Anyagbeszerzéshezkapcsolódószállításiköltségelszámolásasajátszállításesetén
Beszerzési .áras .nyilvántartás .esetén
T .211–227 . .Anya .gok .be .szer .zé .si .áron . – .K .582 . .Sa .ját .elő .ál .lí .tá .sú .esz .kö .zök .ak .ti .vált .ér .té .ke

Elszámolóáras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .582 . .Sa .ját .elő .ál .lí .tá .sú .esz .kö .zök .ak .ti .vált .ér .té .ke

Év .kö .zi .fo .lya .ma .tos .értékbeni .nyil .ván .tar .tás .hi .á .nyá .ban
T .51 . .Anyag .költ .ség . – .K .582 . .Sa .ját .elő .ál .lí .tá .sú .esz .kö .zök .ak .ti .vált .ér .té .ke

Azegyévenbelülelhasználódó(anyagi)eszközökhasználatbavétele
Be .szer .zé .si .áras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .512 . . .Egy .éven .be .lül .el .hasz .ná .ló .dó . . – .K .211–227 . .Anya .gok .be .szer .zé .si .áron .

anya .gi .esz .kö .zök .költ .sé .gei

Elszámolóáras .nyil .ván .tar .tás .ese .tén
T .512 . . .Egy .éven .belül .elhasználódó . . – .K .211–227 . .Anyagok .beszerzési .áron .

anyagi .eszközök .költségei
és
T .512 . . .Egy .éven .be .lül .el .hasz .ná .ló .dó . . – .K .228 . .Anya .gok .ár .kü .lön .bö .ze .te .

anya .gi .esz .kö .zök .költ .sé .gei
vagy
T .228 . .Anyagok .árkülönbözete . – .K .512 . . .Egy .éven .belül .elhasználódó .anyagi .

eszközök .költségei
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Év .kö .zi .fo .lya .ma .tos .értékbeni .nyil .ván .tar .tás .hi .á .nyá .ban
– .nincs .köny .ve .lés .–
A .költségkénti .elszámolás .megtörtént .a .beszerzéskor .

Mikrogazdálkodói eltérés
Mikrogazdálkodók .esetén .az .anyag .bekerülési .értékének .nem .részei .egyes, .a .szám

viteli .törvény .által .előírt .tételek . .A .Kedves .Olvasó .erről .bővebben .a .„Mikrogazdálkodói .
számvitel” .című .fejezetben .(7501) .tájékozódhat .

Gön gyö leg vá sár lá sa

Azeseményleírása,bemutatása
A .gön .gyö .leg .vá .sár .lá .sa .az .a .gaz .da .sá .gi .ese .mény, .amely .egy .át .la .gos .vál .lal .ko .zás .mű .kö
dé .se . so .rán . rit .kán . tör .té .nik . ön .ma .gá .ban . . A . gön .gyö .le .get . rend .sze .rint . más . ter .mék .kel .
együtt .vá .sá .rol .ják .meg, .mert .a .gön .gyö .leg .alap .ve .tő .en .a .ter .mé .kek .meg .óvá .sát, .szál .lít .ha
tó .sá .gát .hi .va .tott .biz .to .sí .ta .ni . .A .ter .mék .kel .együtt .meg .vá .sá .rolt .gön .gyö .leg .re .vo .nat .ko .zó .an .
az .el .adó .nak .vis . .sza .vá .sár .lá .si, .vis . .sza .vál .tá .si .kö .te .le .zett .sé .ge .áll .fenn, .így .ha .a .gön .gyö .leg .
ál .tal .óvott .ter .mé .ket .a .vál .lal .ko .zás .sa .ját .cél .ra .vá .sá .rol .ta, .ak .kor .az .esz .köz .hasz .ná .lat .bavé
te .le .után .fe .les .le .ges .sé .vált .gön .gyö .le .get .vis . .sza .vált .hat .ja . .A .vis . .sza .vál .tást .leg .cél .sze .rűbb .az .
el .adó .nál .meg .ej .te .ni, .bár .a .jog .sza .bá .lyi .elő .írá .sok .sze .rint .a .vál .lal .ko .zás .bár .me .lyik .olyan .
el .adó .nál .vis . .sza .vált .hat .ja .a .gön .gyö .le .get, .ame .lyik .az .adott .tí .pu .sú .gön .gyö .le .get .árul .ja .

Ab .ban . az . eset .ben, . ha . a . gön .gyö .leg . ál .tal . óvott . ter .mé .ket . nem . sa .ját . hasz .ná .lat .ra, .
ha .nem .to .vább .ér .té .ke .sí .té .si .cél .lal .vá .sá .rol .ta .a .vál .lal .ko .zás, .ak .kor .a .to .vább .ér .té .ke .sí .tés .re .is .
va .ló .szí .nű .leg . a . gön .gyö .leg .gel . együtt . ke .rül . sor . .Az . ér .té .ke .sí .tés . so .rán . a . vál .lal .ko .zást . is .
ter .he .li .majd .a .gön .gyö .leg .vis . .sza .vá .sár .lá .sá .nak .kö .te .le .zett .sé .ge, .míg .a .vis . .sza .vett .gön .gyö
le .get .a .sa .ját .szál .lí .tó .ja .fe .lé .to .vább .ad .hat .ja .

A . gön .gyö .leg .vá .sár .lás . kü .lön .le .ges . ese .tét . je .len .ti . az . a . sta .bil . üz .le .ti . kap .cso .la .tok .ban .
al .kal .ma .zott .mód .szer .is, .amely .sze .rint .a .vál .lal .ko .zás .a .vá .sár .lás .kor .csak .a .ter .mék .tu .laj
don .jo .gát .szer .zi .meg, .a .kap .cso .ló .dó .gön .gyö .leg .fe .lett .ren .del .ke .zé .si .jo .got .sze .rez . .En .nek .
meg .fe .le .lő .en .a .szám .vi .tel .ben .csak .a .ter .mék .vá .sár .lás .sze .re .pel .het .be .szer .zés .ként, .míg .a .
gön .gyö .leg . át .vé .te .le . ide .gen . esz .köz . át .vé .tel .ét . je .len .ti . (ezt . a . 0 . . szám .la .osz .tály .ban . kell .
ki .mu .tat .ni) . .A .vis . .sza .adás .eb .ben .az .eset .ben .csak .men . .nyi .sé .gi .el .szá .mo .lást, .el .len .őr .zést .
je .lent .

Göngyölegbeszerzésaszámvitelitörvényben
Az .Szvt . .3 . .§ .(6) .be .kez .dé .sé .nek .5 . .pont .ja .a .gön .gyö .le .ge .ket .is .a .vá .sá .rolt .kész .le .tek .kö .zé .
so .rol .ja . .Ezt .a .be .so .ro .lást .is .mét .li .meg .a .28 . .§ .(2) .be .kez .dé .s .a) .pont .ja .is . .A .gön .gyö .leg .
szám .vi .te .li .kü .lön .le .ges .sé .ge .a .vis . .sza .vált .ha .tó .sá .gá .ból .adó .dik . .Az .er .re .vo .nat .ko .zó .sza .bá
lyok .az .ér .té .ke .sí .tés .nek, .il .let .ve .az .ér .té .ke .sí .tés .he .lyes .bí .té .sé .nek .sza .bá .lyai .kö .zött .ta .lál .ha
tó .ak . .Gön .gyö .leg .te .hát .úgy .is .ke .rül .het .a .vál .lal .ko .zás .hoz .(mint .egy .vá .sár .lás .ként, .„vis . .sza
vál .tás”), . hogy . a . ko .ráb .ban . kész .ter .mék .kel, . áru .val . együtt . ér .té .ke .sí .tett . gön .gyö .le .get . a .
ve .vő .vis . .sza .vált .ja . .Ezt .a .„be .szer .zést” .az .Szvt . .73 . .§ .(2) .be .kez .dé .s .e) .pont .ja .sze .rint .az .
ér .té .ke .sí .té .si . ár .be .vé .tel . csök .ken .té .se .ként . kell . köny .vel .ni . (csök .kent .ve . az . el .adott . áruk .
be .szer .zé .si .ér .té .ke .ként .el .szá .molt .rá .for .dí .tást .is) .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Göngyölegbeszerzés
a)Abeszerzéselszámolásafolyamatosévközinyilvántartáseseténbetétdíjasáron
aa)Gön .gyö .leg .be .szer .zés .kész .pénz .ért
T .281 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .fi .ze .tés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár
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Göngyölegbeszerzéskésőbbifizetéssel
T .281 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár

ab)Gön .gyö .leg .be .szer .zés .szám .la .pén .zért
T .281 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .A .gön .gyö .leg .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

b)Abeszerzéselszámolásafolyamatosévközinyilvántartáseseténelszámolóáron
ba)Gön .gyö .leg .be .szer .zés .kész .pénz .ért
T .281 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek . – .K .288 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek .ár .kü .lön .bö .ze .te
T .288 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .fi .ze .tés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Göngyölegbeszerzéskésőbbifizetéssel
T .281 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek . – .K .288 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek .ár .kü .lön .bö .ze .te
T .288 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár

bb)Gön .gyö .leg .be .szer .zés .szám .la .pén .zért
T .281 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek . – .K .288 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek .ár .kü .lön .bö .ze .te
T .288 . .Be .tét .dí .jas .gön .gyö .le .gek .ár .kü .lön .bö .ze .te . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .A .gön .gyö .leg .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

c)Abeszerzéselszámolásafolyamatosévközinyilvántartáshiányában
Nincs .köny .ve .lé .si .te .en .dő .a .be .szer .zés .kor .

d)Beszerzéselszámolása,hanemtörténikadásvétel,avállalkozáscsakideiglenesen
birtokoljaagöngyöleget

Fő .köny .vi .köny .ve .lés .csak .a .0s .szám .la .osz .tály .ban:
T .02 . .Ide .gen .tu .laj .don .ban .lé .vő .kész .let . – .K .029 . .Tech .ni .kai .el .len .szám .la

Mikrogazdálkodói eltérés
Mikrogazdálkodók . esetén . a . göngyöleg . bekerülési . értékének . nem . részei . egyes, . a .

számviteli . törvény . által . előírt . tételek . . A . Kedves . Olvasó . erről . bővebben . a .
„Mikrogazdálkodói .számvitel” .című .fejezetben .(7501) .tájékozódhat .

Nem szám lá zott szál lí tás

Azeseményleírása,bemutatása
Be .szer .zé .sek .szám .vi .te .li .rög .zí .té .se .kor, .a .fo .lya .ma .tos .köny .ve .lés .ke .re .té .ben .elő .áll .hat .olyan .
eset, . hogy . a . be .szer .zett . esz .köz . ha .ma .rabb . ér .ke .zik . be . a . vál .lal .ko .zás .hoz, . mint . a . ró .la .
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szóló .bi .zony .lat .(szám .la) . .Az .esz .köz .rak .tár .ra .vé .te .lét .a .vál .lal .ko .zás .kény .te .len .köny .vel
ni, .mert . az . er .re . vo .nat .ko .zó .bi .zony .la .tok .mind .a .bir .to .ká .ban .van .nak . (rak .tár .be .vé .te .li .
bi .zony .lat, . szál .lí .tó .le .vél), . de . a . köny .ve .lés . má .sik . „lá .ba” . szám .la . hi .á .nyá .ban . nem . le .het .
még .a .szál .lí .tói .kö .te .le .zett .sé .gek .kö .zött .

Eb .ben .az .eset .ben .al .kal .ma .zan .dó .a .kö .te .le .zett .sé .gek .kö .zött .sze .rep .lő .nem .szám .lá .zott .
szál .lí .tás .szám .la . .A .le .írt .ese .tek .év .köz .ben .nem .okoz .nak .túl .zott .bo .nyo .dal .mat, .azon .ban .
az .év .vé .gén, .vagy .eset .leg .sű .rűb .ben .el .vég .zett .zá .rás .kor, .már .fon .tos .eze .ket .a .té .te .le .ket .
pon .to .san .be .azo .no .sí .ta .ni .és .ke .zel .ni .

Nemszámlázottszállításaszámvitelitörvényben
Az .em .lí .tett .nem .szám .lá .zott .szál .lí .tá .sok .köny .ve .lé .sé .vel .kü .lön .tör .vény .hely .fog .lal .ko .zik .a .
szám .vi .te .li . tör .vény .ben . .A .be .ke .rü .lé .si .ér .ték .be . tar .to .zó .azon .té .te .le .ket . is . rög .zí .te .ni .kell, .
ame .lyek .ről . a . vál .lal .ko .zás . az . adott . esz .köz . rak .tár .ba . ér .ke .zé .sé .ig, . üzem .be . he .lye .zé .sé .ig .
nem .ren .del .ke .zik .bi .zony .lat .tal . .Er .re .vo .nat .ko .zó .an .az .ál .ta .lá .nos . sza .bály .az .Szvt . .47 . .§ .
(9) .be .kez .dé .sé .ben .ta .lál .ha .tó . .Az .elő .írás .sze .rint, .ha .a .bi .zony .lat .az .üzem .be .he .lye .zé .sig, .
a .rak .tár .ba .tör .té .nő .be .szál .lí .tá .sig .nem .áll .ren .del .ke .zés .re, .ak .kor .adott .esz .köz .ér .té .két .a .
ren .del .ke .zés .re .ál .ló .do .ku .men .tu .mok .(szer .ző .dés, .pi .a .ci .in .for .má .ció, .jog .sza .bá .lyi .elő .írás) .
alap .ján .kell .meg .ha .tá .roz .ni . .Az . így .meg .ha .tá .ro .zott .ér .ték .és .a . tény .le .ge .sen .szám .lá .zott .
vagy .ké .sőbb .mó .do .sí .tott .fi .ze .ten .dő .(ki .ve .tett) .ös . .szeg .kö .zöt .ti .kü .lön .bö .zet .tel .a .be .szer .zé .si .
ér .té .ket .a .vég .le .ges .bi .zony .la .tok .kéz .hez .vé .te .le .idő .pont .já .ban .ak .kor .kell .mó .do .sí .ta .ni, .ha .a .
kü .lön .bö .zet .ös . .sze .ge .az .adott .esz .köz .ér .té .két .je .len .tő .sen .mó .do .sít .ja . .Azt, .hogy .je .len .eset
ben .a .vál .lal .ko .zás .mit .tart .je .len .tős .mó .do .sí .tás .nak, .a .szám .vi .te .li .po .li .ti .ká .já .ban .kell .meg
ha .tá .roz .nia . . Amen . .nyi .ben . a . kü .lön .bö .zet . ös . .sze .ge . je .len .tő .sen . nem . mó .do .sít .ja . az . adott .
esz .köz . be .ke .rü .lé .si . ér .té .két, . an .nak . ös . .sze .gét . a . vég .le .ges . bi .zony .la .tok . kéz .hez .vé .te .le . idő
pont .já .ban .a .kü .lön .bö .zet .irá .nyá .tól .füg .gő .en .egyéb .rá .for .dí .tás .ként, .il .let .ve .egyéb .be .vé .tel
ként .kell .el .szá .mol .ni .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Nemszámlázottszállításelszámolásaazeszközraktárravételekor
T .1–2 . .Esz .kö .zök . – .K .4543 . . .Nem .szám .lá .zott .szál .lí .tá .sok, . .

szol .gál .ta .tá .sok

vagy
T .11–16 . .Tár .gyi .esz .kö .zök . – .K .4559 . .Nem .szám .lá .zott .be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók

Aszámlamegérkezésénekkönyvelése
Ha .a .szám .lá .zott .ér .ték .azo .nos .a .ko .ráb .ban .kal .ku .lált .tal
T .4543 . . .Nem .számlázott .szállítások, .

szolgáltatások
– .K .454 . .Szállítók

vagy
T .4559 . .Nem .szám .lá .zott .be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Ha .a .szám .la .ér .té .ke .és .a .kal .ku .lált .ér .ték .kü .lönb .sé .ge .nem .je .len .tős
T .4543 . . .Nem .számlázott .szállítások, .

szolgáltatások
– .K .454 . .Szállítók

vagy
T .4559 . .Nem .szám .lá .zott .be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók . – .K .454 . .Szál .lí .tók

és
T .8695 . . .Bekerülési .értéknek .nem .minősülő .

különbözetek
– .K .4543 . . .Nem .számlázott .szállítások, .

szolgáltatások

il .let .ve
T .8695 . . .Bekerülési .értéknek .nem .minősülő .

különbözetek
– .K .4559 . .Nem .szám .lá .zott .be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók

vagy
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T .4543 . . .Nem .számlázott .szállítások, .
szolgáltatások

– .K .9695 . . .Bekerülési .értéknek .nem .minősülő .
különbözetek

il .let .ve
T .4559 . .Nem .szám .lá .zott .be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók . – .K .9695 . . .Bekerülési .értéknek .nem .minősülő .

különbözetek

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Ha .a .szám .la .ér .té .ke .és .a .kal .ku .lált .ér .ték .kü .lönb .sé .ge .je .len .tős
T .4543 . . .Nem .számlázott .szállítások, .

szolgáltatások
– .K .1–2 . .Esz .kö .zök

vagy
T .4559 . .Nem .szám .lá .zott .be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók . – .K .11–16 . .Tár .gyi .esz .kö .zök

és
T .1–2 . .Esz .kö .zök . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Mikrogazdálkodói eltérés
Mikrogazdálkodók . esetén . a . kalkulált . és . a . számlázott . érték . közötti . különbözet .

minden .esetben .nem .jelentős .különbözetnek .minősül . .A .Kedves .Olvasó .erről .bőveb
ben .a .„Mikrogazdálkodói .számvitel” .című .fejezetben .(7501) .tájékozódhat .

Ál lat vá sár lás

Azeseményleírása,bemutatása
Az .ál .la .tok .vá .sár .lá .sa .az .ez .zel .fő .te .vé .keny .ség .ként .fog .lal .ko .zó .vál .lal .ko .zá .sok .szá .má .ra .az .
egyik .leg .hét .köz .na .pibb .ese .mény, .míg .a .nem .ál .lat .tar .tás .sal .fog .lal .ko .zó .vál .lal .ko .zá .sok .nál .
ki .fe .je .zet .ten .kü .lön .le .ges .ese .mény .ként .jön .csak .szó .ba . .Az .ál .lat .vá .sár .lás .szám .vi .te .li .el .szá
mo .lá .sa . alap .ve .tő .en . függ . a . vá .sá .rolt . ál .lat .faj .tá .tól, . va .la .mint . a . vál .lal .ko .zás .nak . az . adott .
ál .lat .tal .kap .cso .la .tos .ter .ve .i .től .

Az .ál .lat .vá .sár .lás .kor .el .kell .dön .te .ni, .hogy .az .adott .ál .lat .mi .lyen .mó .don .szol .gál .ja .a .
vál .lal .ko .zá .si . te .vé .keny .sé .get . . Az . ál .la .tok . kü .lön .le .ges, . ki .vé .te .les . cso .por .tot . je .len .te .nek .
ab .ból .a .szem .pont .ból, .hogy .a .szám .vi .te .li .be .so .ro .lá .suk .nem .a .vál .lal .ko .zá .si .te .vé .keny .ség .
szol .gá .la .tá .ban .vár .ha .tó .an .el .töl .tött .idő, .ha .nem .a .vál .lal .ko .zá .si .te .vé .keny .ség .szol .gá .la .tá .nak .
mód .ja .alap .ján .tör .té .nik . .Azo .kat .az .ál .la .to .kat, .ame .lyek .tar .tá .sá .nak .cél .ja .az .ál .la .tok .súly
gya .ra .po .dá .sa .utá .ni .ha .szon .szer .zés, .a .for .gó .esz .kö .zök .kö .zött .kell .ki .mu .tat .ni .(pl . .hí .zó .ál .la
tok, .nö .ven .dék .ál .la .tok) . .Ez .zel .szem .ben .azok .az .ál .la .tok, .ame .lyek .sú .lyuk .tól .füg .get .le .nül .
va .la .mi .lyen .ké .pes .sé .gük .ál .tal .szol .gál .ják .a .vál .lal .ko .zá .si .te .vé .keny .sé .get, .azok .élet .tar .tam
tól . füg .get .le .nül . be .fek .te .tett . esz .köz .nek . mi .nő .sül .nek, . azon . be .lül . is . tár .gyi . esz .köz .nek . .
Ilyen .ké .pes .ség . le .het .pél .dá .ul, .ha .az .ál .lat . le .vá .laszt .ha .tó . ter .mé .ket .ké .pes .ad .ni . (pl . . tej, .
gyap .jú), .vagy .ha .ere .jé .vel .se .gí .ti .a .vál .lal .ko .zást .(pl . .igásál .la .tok), .de .bár .mely .más, .kü .lön
le .ges .mód .is .ide .tar .to .zik, .aho .gyan .egy .ál .lat .a .vál .lal .ko .zás .hasz .ná .ra .tud .vál .ni .(pl . .őr .zés, .
lát .vá .nyos .ság, .te .nyész .tés) .

Ha . a . vál .lal .ko .zás . a . ké .sőb .bi .ek .ben . be .fek .te .tett . esz .köz .ként . nyil .ván .tar .tan .dó . ál .la .tot .
vá .sá .rol, .an .nak .el .szá .mo .lá .sa .meg .egye .zik .a .tár .gyi .esz .köz .be .szer .zés .szám .vi .te .li .el .szá .mo
lá .sá .val . .En .nek .meg .fe .le .lő .en .a .vá .sár .lás .kor .az .ál .lat .ér .té .ke .és .a .kap .cso .ló .dó .– .be .ke .rü .lé .si .
ér .ték .be .tar .tó .zó .– .té .te .lek .fel .ke .rül .nek .a .be .ru .há .zásszám .lá .ra, .míg .az .„üzem .be .he .lye .zés
kor” .az .ál .lat .át .ke .rül .a . te .nyész .ál .lat .ok . fő .köny .vi .szám .lá .ra . .(Itt .ké .sőbb .az .ér .té .ke .után .
terv .sze .rin .ti .ér .ték .csök .ke .nés .szá .mo .lan .dó .el .)

A .súly .gya .ra .po .dá .son .ke .resz .tü .li .ha .szon .ter .me .lés .cél .já .val .vá .sá .rolt .ál .la .tok .a .szám .vi .te
li .tör .vény .kü .lön .le .ges .el .szá .mo .lá .si .elő .írá .sá .nak .kö .vet .kez .té .ben .sa .ját .ter .me .lé .sű .kész .let
nek .mi .nő .sül .nek . .A .sa .ját .ter .me .lé .sű .kész .le .tet .a .vál .lal .ko .zás .ma .ga .ál .lít .ja .elő . .A .hí .zás .ra .
fo .gott .ál .la .tok .ese .tén .a .kü .lön .le .ges .ség .az, .hogy .a .sa .ját .ter .me .lés .ér .té .ke .a .tar .tott .ál .la .tok .
súly .gya .ra .po .dá .sán . mér .he .tő, . az . lesz . a . sa .ját . ter .me .lé .sű . kész .let . ál .lo .mány .vál .to .zá .sa . .
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A .hí .zá .si . cél .lal . vá .sá .rolt . ál .la .tok .kal . kap .cso .la .to .san . is . a . súly .gya .ra .po .dás . el .éré .se . a . cél . .
Amennyi .ben .ez .si .ke .rül, .az .a .sze .ren .csét .len .hely .zet .áll .na .elő, .hogy .egy .adott .ál .lat .nak .
– . il .let .ve .an .nak .sú .lyá .nak .– .vol .na .olyan .ré .sze, .amely .vá .sá .rolt .kész .let .nek .mi .nő .sül .ne, .
míg .a .vá .sár .lás .utá .ni .súly .gya .ra .po .dás .nak .meg .fe .le .lő .rész .sa .ját .ter .me .lé .sű .kész .let .vol .na .

En .nek .az .el .lent .mon .dás .nak .az .el .ke .rü .lé .sé .re .lé .te .zik .az .a .sza .bály, .ami .sze .rint .a .vá .sá
rolt, .hí .zó .ba, .nö .ven .dék .be .ál .lí .tan .dó .ál .la .to .kat .a .vá .sár .lás .után .át .kell .mi .nő .sí .te .ni . sa .ját .
ter .me .lé .sű .kész .let .té, .így .a .ké .sőb .bi .súly .gya .ra .po .dás .már .ös . .sze .ol .vad .a .tel .jes .sa .ját .ter .me
lé .sű .kész .let .súly .gya .ra .po .dá .sá .val .

Az .át .mi .nő .sí .tés . tech .ni .kai .meg .va .ló .sí .tá .sa .sze .rint .a .vá .sá .rolt .ál .la .tok .ér .té .ke .azon .nal .
el .szá .mo .lan .dó .költ .ség .ként .(anyag .költ .ség) . jelentkezik, .míg .az . így .„fel .me .rü .lő” .költ .sé
gek . el .le .né .ben, . ve .lük . meg .egye .ző . ér .ték .ben . sa .ját . ter .me .lé .sű . kész .let . (súly .gya .ra .po .dás) .
ak .ti .vá .lá .sa .tör .té .nik . .Így .a .ké .sőb .bi .ek .ben .a .vá .sá .rolt .ál .la .tok .már .nem .kü .lö .nít .he .tő .ek .el .a .
fő .köny .vi .szám .lá .kon .a .va .ló .ban .sa .ját .te .nyész .té .sű .ál .la .tok .tól .

Állatvásárlásaszámvitelitörvényben
A .vá .sá .rolt .ál .la .tok .szám .vi .te .li .ke .ze .lé .se .alap .ve .tő .en .két .fé .le .le .het .at .tól .füg .gő .en, .hogy .– .a .
fent .le .ír .tak .sze .rint .– .a .be .fek .te .tett .esz .kö .zök .kö .zött .sze .rep .lő .te .nyész .ál .lat .ok .ról .van .szó, .
vagy .a .for .gó .esz .kö .zök .kö .zé .so .ro .lan .dó .ál .la .tok .ról .

Az .Szvt . .26 . .§ .(6) .be .kez .dé .se .tar .tal .maz .za .a .te .nyész .ál .lat .ok .fo .gal .mát . .A .te .nyész .ál .la
tok .eb .ben .a .be .kez .dés .ben .a .tár .gyi .esz .kö .zök .egyik .tí .pu .sa .ként .sze .re .pel .nek . .En .nek .meg
fe .le .lő .en .al .kal .ma .zan .dók .rá .juk .a .tár .gyi .esz .kö .zök .be .szer .zé .sé .nek .sza .bá .lyai . .A .te .nyész .ál
la .to .kat .a .be .szer .zés .kor .be .ru .há .zás .ként .kell .ak .ti .vál .ni .[26 . .§ .(7) .bek .], .majd .„hasz .ná .lat
bavé .tel .kor” .a .te .nyész .ál .lat .ok .kö .zé .át .ve .zet .ni .

A .– .ko .ráb .ban .is .mer .te .tet .tek .sze .rint .– .for .gó .esz .kö .zök .kö .zé .so .ro .lan .dó .ál .la .tok .sa .ját .
ter .me .lé .sű .kész .let .nek .mi .nő .sül .nek . .Az .er .re .vo .nat .ko .zó .sza .bályt .az .Szvt . .3 . .§ .(6) .be .kez
dés .6 . . pont .ja, . il .let .ve . a . 28 . .§ . (3) . be .kez .dés .b) . pont .ja . tar .tal .maz .za . .A . for .gó .esz .kö .zök .
kö .zé . so .ro .lan .dó . ál .la .tok . vá .sár .lá .sa .kor . szük .sé .ges . kü .lön .le .ges . el .szá .mo .lás . sza .bá .lyát . az .
Szvt . .78 . .§ .(2) .be .kez .dé .se .tar .tal .maz .za, .amely .az .anyag .költ .sé .gek .kö .zött .köny .ve .len .dő .
té .te .le .ket .sza .bá .lyoz .za . .Itt .sze .re .pel, .hogy .a .vá .sá .rolt .nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .
be .ke .rü .lé .si .ér .té .két .is .anyag .költ .ség .ként .kell .ki .mu .tat .ni .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Állatvásárláskönyvelése
Tenyészállatokbeszerzése
a)Tenyészállatokbeszerzésekészpénzért
T .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .fi .ze .tés .kor
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Tenyészállatokbeszerzésekésőbbifizetéssel
T .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok . – .K .455 . .Beruházási .szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .455 . .Beruházási .szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .455 . .Beruházási .szállítók . – .K .381 . .Pénz .tár

A .te .nyész .ál .lat .ok .ak .ti .vá .lá .sa
T .15 . .Te .nyész .ál .lat .ok . – .K .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok

b)Tenyészállatokbeszerzéseszámlapénzért
T .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok . – .K .455 . .Beruházási .szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .455 . .Beruházási .szállítók

A .te .nyész .ál .lat .ok .ak .ti .vá .lá .sa
T .15 . .Te .nyész .ál .lat .ok . – .K .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok
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A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .455 . .Beruházási .szállítók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .A .te .nyész .ál .lat .ok .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét

szám .lá .ról .

Növendék,hízó-ésegyébállatokbeszerzése
a)Növendék,hízó-ésegyébállatokbeszerzéseévközinyilvántartásmellettbeszerzési

áron
aa)Nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .be .szer .zé .se .kész .pénz .ért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .fi .ze .tés .kor
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Növendék,hízó-ésegyébállatokbeszerzésekésőbbifizetéssel
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szállítók . – .K .381 . .Pénz .tár

A .nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .ál .lo .mány .ba .vé .te .le .sa .ját .ter .me .lé .sű .kész .let .ként
T .24 . .Növendék, .hízó .és .egyéb .állatok . – .K .581 . . .Saját .termelésű .készletek .

állományváltozása

ab)Nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .be .szer .zé .se .szám .la .pén .zért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szállítók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la

A .nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .ál .lo .mány .ba .vé .te .le .sa .ját .ter .me .lé .sű .kész .let .ként
T .24 . .Növendék, .hízó .és .egyéb .állatok . – .K .581 . . .Saját .termelésű .készletek .

állományváltozása
Megjegyzés: .Az .ál .la .tok .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .lá .ról .

b)Növendék,hízó-ésegyébállatokbeszerzéseévközinyilvántartásmellett,elszámo-
lásiegységáron

ba)Nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .be .szer .zé .se .kész .pénz .ért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .fi .ze .tés .kor
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Növendék,hízó-ésegyébállatokbeszerzésekésőbbifizetéssel
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szállítók . – .K .381 . .Pénz .tár

A .nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .ál .lo .mány .ba .vé .te .le .sa .ját .ter .me .lé .sű .kész .let .ként
T .248 . .Állatok .készletértékkülönbözete . – .K .581 . . .Saját .termelésű .készletek .

állományváltozása

és
T .24 . .Nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok . – .K .248 . .Ál .la .tok .kész .let .ér .tékkü .lön .bö .ze .te

bb)Nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .be .szer .zé .se .szám .la .pén .zért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók
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A .nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .ál .lo .mány .ba .vé .te .le .sa .ját .ter .me .lé .sű .kész .let .ként
T .248 . .Állatok .készletértékkülönbözete . – .K .581 . . .Saját .termelésű .készletek .

állományváltozása

és
T .24 . .Nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok . – .K .248 . .Ál .la .tok .kész .let .ér .tékkü .lön .bö .ze .te

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szállítók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .ál .la .tok .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

c)Növendék,hízó-ésegyébállatokbeszerzéseévközinyilvántartáshiányában
ca)Nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .be .szer .zé .se .kész .pénz .ért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .fi .ze .tés .kor
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Növendék,hízó-ésegyébállatokbeszerzésekésőbbifizetéssel
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szállítók . – .K .381 . .Pénz .tár

cb)Nö .ven .dék, .hí .zó .és .egyéb .ál .la .tok .be .szer .zé .se .szám .la .pén .zért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szállítók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .ál .la .tok .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

Azonnalitovábbértékesítésrevásároltállatok(nincstartásiköltség)
a)Azonnalitovábbértékesítésrevásároltállatokbeszerzésekészpénzért
T .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Továbbértékesítésrevásároltállatokbeszerzésekésőbbifizetéssel
T .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szállítók . – .K .381 . .Pénz .tár

b)Azonnalitovábbértékesítésrevásároltállatokbeszerzéseszámlapénzért
T .261 . .Áruk .be .szer .zé .si .áron . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szállítók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .ál .la .tok .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

Azonnalifeldolgozásravásároltállatok(nincstartásiköltség)
a)Azonnalifeldolgozásravásároltállatokbeszerzésekészpénzért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pén .zes .be .szer .zés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . . – .K .381 . .Pénz .tár
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Azonnalifeldolgozásravásároltállatokbeszerzésekésőbbifizetéssel
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szállítók . – .K .381 . .Pénz .tár

b)Azonnalifeldolgozásravásároltállatokbeszerzéseszámlapénzért
T .511 . .Vá .sá .rolt .anya .gok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szállítók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .Az .ál .la .tok .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám

lá .ról .

Mikrogazdálkodói eltérés
Mikrogazdálkodók .esetén .az .állat .bekerülési .értékének .nem .részei .egyes, .a .szám

viteli .törvény .által .előírt .tételek . .A .Kedves .Olvasó .erről .bővebben .a .„Mikrogazdálkodói .
számvitel” .című .fejezetben .(7501) .tájékozódhat .

Szolgáltatásvásárlása
A .szol .gál .ta .tá .sok .igény .be .ve .he .tők .(vá .sá .rol .ha .tók) .köz .vet .le .nül .a .ter .me .lés .hez, .a .ter

me .lés .cél .ja .i .ra, .ilyen .például .a .ter .me .lés .hez .kap .cso .ló .dó .szál .lí .tás, .ra .ko .dás, .he .lyi .ség .bér
lés .(4063), .a .bér .mun .ka .(4075) .stb ., .illetve .van .nak .olyan .igény .be .vett .szol .gál .ta .tá .sok .is, .
ame .lyek . nem . szol .gál .nak . köz .vet .le .nül . ter .me .lé .si . cé .lo .kat . . Ez . utób .bi .ak . kö .zé . tar .to .zik .
például . az . őr .zésvé .dés, . a . ta .ka .rí .tás, . a . sze .mély .szál .lí .tás, . a . köz .üze .mi . szol .gál .ta .tá .sok .
(4385) .stb .

Mi .vel . a . ké .sőb .bi . fe .je .ze .tek . „Szol .gál .ta .tás . igény .bevé .te .le . ter .me .lés .hez” . (4063), . és . a .
„Szol .gál .ta .tás . igény .be .vé .te .le . (nem . köz .vet .le .nül . a . ter .me .lés .hez)” . cím .mel . (4385) . tar .tal
maz .zák .a .rész .le .tes .tud .ni .va .ló .kat, .e .he .lyen .– .a .fe .les .le .ges .is .mét .lé .sek .el .ke .rü .lé .se .vé .gett .– .
nem .fog .lal .ko .zunk .bő .veb .ben .a .té .má .val .

Szolgáltatásvásárlásaszámvitelitörvényben
A . rész .le .tes . tud .ni .va .lók . az . „Igény .be . vett . szol .gál .ta .tá .sok . a . szám .vi .te .li . tör .vény .ben” .

(4065), .a .„Bér .mun .ka .a .szám .vi .te .li .tör .vény .ben” .(4077) .cí .mű .fe .je .ze .tek .ben, .ame .lyek .a .ter
me .lés .hez .vá .sá .rolt .szol .gál .ta .tá .sok .ra .vo .nat .koz .nak, .és .a .„Nem .köz .vet .le .nül .a .ter .me .lés .hez .
igény .be .vett .szol .gál .ta .tás .a .szám .vi .te .li .tör .vény .ben” .(4387) .cí .mű .fe .je .zet .ben .ol .vas .ha .tók .

Az esemény számviteli elszámolása
Szolgáltatásvásárláskönyvelése
a)Szolgáltatásvásárlásakészpénzért
T .52 . .Igény .be .vett .szol .gál .ta .tá .sok .költ .sé .gei . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .áfa .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Szolgáltatásvásárlásakésőbbifizetéssel
T .52 . .Igény .be .vett .szol .gál .ta .tá .sok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szállítók . – .K .381 . .Pénz .tár
Megjegyzés:Ugyan .ez .zel .a .mód .szer .rel .köny .vel .he .tő .az .egyéb .szol .gál .ta .tá .sok .vá .sár .lá .sa . is .az .53. Egyéb 

szol gál ta tá sok költ sé gei .fő .köny .vi .szám .la .cso .port .(1123) .hasz .ná .la .tá .val .
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b)Szolgáltatásvásárlásaszámlapénzért
T .52 . .Igény .be .vett .szol .gál .ta .tá .sok .költ .sé .gei . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szállítók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzések:
– .a .szol .gál .ta .tás .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .lá .ról,
– .ugyan .ez .zel .a .mód .szer .rel .köny .vel .he .tő .az .egyéb .szol .gál .ta .tá .sok .vá .sár .lá .sa .is .az .53. Egyéb szol gál ta tá sok 

költ sé gei .fő .köny .vi .szám .la .cso .port .(1123) .hasz .ná .la .tá .val .

Köz ve tí tett szol gál ta tás vá sár lá sa

Azeseményleírása,bemutatása
Köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .ról .a .szám .vi .te .li .tör .vény .sze .rint .ak .kor .be .szél .he .tünk, .ha .a .vál
lal .ko .zás .egy .szer .re .vá .sár .ló .ja .és .nyúj .tó .ja .ugyan .azon .szol .gál .ta .tás .nak . .A .köz .ve .tí .tés .le .he
tő .sé .gé .ről .a .vég .ső .igény .be .ve .vő .nek .is .tud .nia .kell, .ez .a .ve .le .kö .tött .szer .ző .dés .ben .rög .zí
ten .dő . .A .köz .ve .tí .té .si .cél .lal .meg .vá .sá .rolt .szol .gál .ta .tás .te .hát .el .kü .lö .nül .a .vál .lal .ko .zás .sa .ját .
cél .já .ból .igény .be .vett .szol .gál .ta .tás .tól . .A .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .vál .to .zat .lan .for .má .ban .
ke .rül . a . vég .ső . igény .be . ve .vő .höz . .Eb .ben .a . te .kin .tet .ben .a .ke .res .ke .del .mi . áruk .kal .mu .tat .
ro .kon .vo .ná .so .kat . .Fon .tos .kü .lönb .ség .azon .ban, .hogy .míg .a .ke .res .ke .del .mi .áruk .ese .tén .a .
ke .res .ke .dő .vál .lal .ko .zás .– .a .to .vább .ér .té .ke .sí .ten .dő .ter .mék .jel .le .gé .nél .fog .va .– .hos . .szabbrö
vi .debb .ide .ig .tu .laj .do .no .sá .vá .vá .lik .az .áru .nak, .bir .tok .ba .ve .szi .azt, .ad .dig .a .szol .gál .ta .tá .sok .
ese .tén .er .re .nincs .le .he .tő .ség . .Te .kin .tet .tel .ar .ra, .hogy .a .szol .gál .ta .tás .nyúj .tás .nem .ered .mé
nyez .fi .zi .kai .va .ló .já .ban .rak .tár .ra .ve .he .tő .kész .le .tet, .így .a .szol .gál .ta .tá .sok .köz .ve .tí .té .sét .vég
ző .vál .lal .ko .zás .nem .tud .ja . ide .ig .le .ne .sen .sem .igény .be .ven .ni .(„bir .to .kol .ni”) .a .szol .gál .ta
tást . .A .szol .gál .ta .tást .jel .le .gé .nél .fog .va .köz .vet .le .nül .az .ere .de .ti .el .adó .nyújt .ja .a .köz .ve .tí .tő .
vál .lal .ko .zás .ve .vő .jé .nek .

A .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok .szám .vi .te .li .el .szá .mo .lá .sa .ez .zel .szem .ben .sok .kal . in .kább .
ha .son .lít .a .ke .res .ke .del .mi .áruk .el .szá .mo .lá .sá .hoz . .A .szol .gál .ta .tás .vá .sár .lá .sa .kor .a .vál .lal .ko
zás .a .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .ér .té .két .„kész .let .re .ve .szi” .a .vá .sá .rolt .kész .le .tek .kö .zött, .majd .
az .ér .té .ke .sí .tés .kor .„ki .ve .ze .ti” .a .kész .le .tek .kö .zül . .Az .év .vé .gén .már .ki .fi .ze .tett, .de .még .el .
nem .adott .szol .gál .ta .tá .sok .a .mér .leg .ben .is .a .kész .le .tek .kö .zött .sze .re .pel .nek . .A .köz .ve .tí .tett .
szol .gál .ta .tá .sok . nyil .ván .tar .tá .sá .val . kap .cso .la .to .san . is . dönt .het . úgy . a . gaz .dál .ko .dó, . hogy .
azok .ról .mint .kész .le .tek .ről, .év .köz .ben .nem .ve .zet .nyil .ván .tar .tást . .Eb .ben .az .eset .ben .ezt .
a .dön .té .sét .a .szám .vi .te .li .po .li .ti .ká .ban .rög .zí .te .nie .kell, .és .az .év .köz .ben .be .szer .zett .köz .ve
tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok .ér .té .két .köz .vet .le .nül .rá .for .dí .tás .ként .kell .el .szá .mol .ni .

A .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok .be .azo .no .sí .tá .sá .nak .fon .tos .kér .dé .se .a .szol .gál .ta .tás .válto-
zatlan .for .má .ban .tör .té .nő .to .vább .adá .sa . .Ezt .a .kri .té .ri .u .mot .azért .ér .de .mes .még .egy .szer .
hang .sú .lyoz .ni, .mert .a .gya .kor .la .ti .pél .dák .so .rán .sok .ese .ten .ép .pen .a .vál .to .zat .lan .for .má
ban . tör .té .nő . to .vább .ér .té .ke .sí .tést . ne .héz . be .azo .no .sí .ta .ni . . Gyak .ran . elő .for .dul, . hogy . egy .
vál .lal .ko .zás .a .sa .ját .szol .gál .ta .tá .sá .nak .elő .ál .lí .tá .sa .so .rán .má .sik .vál .lal .ko .zás .tól .szol .gál .ta .tást .
vesz .igény .be . .Sok .eset .ben .ne .héz .meg .ál .la .pí .ta .ni, .hogy .az .igény .be .vett .szol .gál .ta .tást .vál
to .zat .lan .for .má .ban .to .vább .ér .té .ke .sí .tike, .vagy .be .épül .a .gaz .dál .ko .dó .ál .tal .nyúj .tott .szol
gál .ta .tás .ba . .Az .irány .mu .ta .tást .a .vá .sá .rolt .és .a .nyúj .tott .szol .gál .ta .tás .tü .ze .tes .ös . .sze .ha .son
lí .tá .sa .ad .hat .ja .meg . .Ha .a .két .szol .gál .ta .tás .nem .tel .je .sen .azo .nos, .ha .be .szél .he .tünk .olyan .
hoz .zá .adott .ér .ték .ről, .ami .vel .a .gaz .dál .ko .dó .ma .ga . is .ki .egé .szí .tet .te .a .vá .sá .rolt .szol .gál .ta
tást, .ak .kor .már .nem .be .szél .he .tünk .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .ról .

Közvetítettszolgáltatásaszámvitelitörvényben
Te .kin .tet .tel .a .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok .ne .héz .be .azo .no .sít .ha .tó .sá .gá .ra, .a .szám .vi .te .li .tör
vény .a .de .fi .ní .ci .ók .kö .zött .kü .lön .pon .tot .szen .tel .a .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .fo .gal .má .nak . .
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Ez . a . jog .sza .bály .hely . a . 3 . .§ . (4) . be .kez .dés . 1 . . pont .ja, . amely . tar .tal .maz .za . a . köz .ve .tí .tett .
szol .gál .ta .tás .fo .gal .má .nak .alap .ve .tő .kri .té .ri .u .ma .it . .Ezek .a .kö .vet .ke .zők:

– .a .gaz .dál .ko .dó .ál .tal .sa .ját .ne .vé .ben .vá .sá .rolt .szol .gál .ta .tás;
– .har .ma .dik .sze .mél . .lyel .kö .tött .szer .ző .dés .alap .ján, .a .szer .ző .dés .ben .rög .zí .tett .mó .don .

rész .ben .vagy .egész .ben, .de .vál .to .zat .lan .for .má .ban .to .vább .ér .té .ke .sí .tett .szol .gál .ta .tás;
– .a .gaz .dál .ko .dó .ve .vő .je .és .nyúj .tó .ja .is .a .szol .gál .ta .tás .nak;
– .a .meg .ren .de .lő .vel .kö .tött .szer .ző .dés .ből .a .köz .ve .tí .tés .le .he .tő .sé .ge .meg .ál .la .pít .ha .tó;
– .a .szám .lá .ból .a .köz .ve .tí .tés .té .nye .meg .ál .la .pít .ha .tó;
– .nem .fel .tét .le .nül .vál .to .zat .lan .áron .tör .té .nik .a .to .vább .ér .té .ke .sí .tés .
A .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok .ra .vo .nat .ko .zó .kü .lön .le .ges .szám .vi .te .li .sza .bá .lyok .alap .ján .

– .me .lyek .ről .ko .ráb .ban .már .volt .szó .– .a .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok .a .szám .vi .te .li .be .so .ro
lá .suk .sze .rint .vá .sá .rolt .kész .let .nek .mi .nő .sül .nek . .Ezt .a .vá .sá .rolt .kész .le .tek .fo .ga .lommeg .ha
tá .ro .zá .sa . is . tar .tal .maz .za . az .Szvt . . 3 . .§ . (6) . be .kez .dés .5 . . pont .já .ban, . il .let .ve . a . 28 . .§ . (2) .
be .kez .dés .a) .pont .já .ban . .A .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tást .te .hát .vá .sár .lás .kor .a .kész .le .tek .kö .zött .
kell .ki .mu .tat .ni, .majd .az .ér .té .ke .sí .té .se .kor .az .el .adott .áruk .be .szer .zé .si .ér .té .ké .hez .ha .son .lón .
lét .re .ho .zott .„el .adott .(köz .ve .tí .tett) .szol .gál .ta .tá .sok .ér .té .ke” .el .ne .ve .zé .sű .rá .for .dí .tás .szám .lá
val .szem .ben .ki .ve .zet .ni .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Közvetítettszolgáltatásvásárláskönyvelése
a)Beszerzéselszámolásafolyamatosévközinyilvántartásesetén
aa) .Köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .vá .sár .lá .sa .kész .pénz .ért
T .271 . .Köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pénz .fi .ze .tés .nél
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Közvetítettszolgáltatásvásárlásakésőbbifizetéssel
T .271 . .Köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szállítók . – .K .381 . .Pénz .tár

ab)Közvetítettszolgáltatásvásárlásaszámlapénzért
T .271 . .Köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tá .sok . – .K .454 . .Szállítók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szállítók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szállítók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la

Megjegyzés: .A .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo

lá .si .be .tét .szám .lá .ról .

b)Beszerzéselszámolásafolyamatosévközinyilvántartáshiányában
ba) .Köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .vá .sár .lá .sa .kész .pénz .ért
T .815 . .El .adott .(köz .ve .tí .tett) .szol .gál .ta .tá .sok .ér .té .ke . – .K .381 . .Pénz .tár

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .kész .pénz .fi .ze .tés .nél
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .381 . .Pénz .tár

Közvetítettszolgáltatásvásárlásakésőbbifizetéssel
T .815 . .El .adott .(köz .ve .tí .tett) .szol .gál .ta .tá .sok .ér .té .ke . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa .későbbifizetés .ese .tén
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .a .pénz .tár .ból
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .381 . .Pénz .tár
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bb)Közvetítettszolgáltatásvásárlásaszámlapénzért
T .815 . .El .adott .(köz .ve .tí .tett) .szol .gál .ta .tá .sok .ér .té .ke . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .le .von .ha .tó .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók

A .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .bank .szám .lá .ról
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .384 . .El .szá .mo .lá .si .be .tét .szám .la
Megjegyzés: .A .köz .ve .tí .tett .szol .gál .ta .tás .áfás .árát .kell .(egy .ös . .szeg .ben) .át .utal .ni .a .szál .lí .tó .nak .az .el .szá .mo

lá .si .be .tét .szám .lá .ról .

Számviteli tanácsadó
Közvetített szolgáltatás, igénybe vett szolgáltatás, alvállalkozói teljesítés
(A cikk megjelent a Számviteli tanácsadó 2013. októberi Meritum rovatában)
A címben szereplő fogalmak gyakran előkerülnek a könyveléssel foglalkozó szak-

emberek mindennapjai során. Az egyes könyvelendő tételek helyes besorolása 
mind a helyes beszámoló összeállításához, mind a helyi iparűzési adó helyes meg-
állapításához fontos. A cikk ehhez a besoroláshoz kíván iránymutatást adni.

Saját termeléssel, saját szolgáltatás előállításával foglalkozó cégek könyvelésekor gyak-
ran előkerülő kérdés, hogy egy beszerzett eszköz, szolgáltatás mikor őrzi meg változatlan 
formáját és mikor épül be formáját, jellegét elveszítve a vállalkozás saját teljesítményébe. 
A kérdés megválaszolása nélkül az adott erőforrás beszerzését, felhasználását a számviteli 
nyilvántartásokban rögzíteni nem lehet.

Amennyiben termékek előállításáról, illetve az előállításhoz szükséges termékek beszer-
zéséről van szó, a válasz általában megadható a gyártási folyamat elemzésével, bár termé-
szetesen itt is adódhatnak nehezen eldönthető kérdések, határesetek. Ha egy termék a 
beszerzése után olyan megmunkáláson megy keresztül, amelyben elveszíti eredeti formáját, 
jellemzőit és úgy épül be az előállítandó késztermékbe, akkor beszerzését anyagként, fel-
használását anyagköltségként könyveljük. Abban az esetben azonban, ha a továbbértékesí-
tése változatlan formában történik, illetve csak olyan folyamatokon esik át, amelyek az 
alapvető jellegét nem változtatják meg (pl. darabolás, szortírozás, csomagolás), akkor a 
beszerzett terméket áruként kell nyilvántartásba venni, áruként is kell eladni és értékét az 
eladott áruk beszerzési értékeként kell kivezetni.

Bár a fent leírt termékbeszerzés és termékelőállítás témakörében is adódnak bizonyta-
lanságok, a gyakorlat azt mutatja, hogy még nehezebb a konkrét esetek besorolását, köny-
velését megoldani, ha nem termékekről, hanem szolgáltatásokról van szó. Ebben az eset-
ben azt kell, kellene megállapítani, hogy egy adott beszerzett szolgáltatás milyen módon 
épül be a vállalkozás által előállított, értékesített szolgáltatásba. Szolgáltatások körében még 
több bizonytalanság merül fel a tekintetben, hogy egy adott szolgáltatás mikor tudja megőriz-
ni a változatlan formáját, illetve mikor veszíti azt el és épül be egy újonnan előállított másik 
szolgáltatásba.

A kérdésnek külön hangsúlyt ad a helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályozás is, amely 
miatt a rossz besorolás az iparűzési adóalap helytelen megállapításán keresztül számszerű-
síthető adókockázathoz is vezet amellett, hogy rontja, ronthatja a számviteli beszámoló 
átláthatóságát, helyességét, adott esetben a megbízható valós összképet is.

A szolgáltatások helyes könyveléséhez, besorolásához, valamint ezen keresztül a helyi 
iparűzési adó alapjának helyes megállapításához szeretnénk az alábbiakban megfelelő 
segítséget nyújtani.

A vállalkozás által a működéséhez inputként felhasznált szolgáltatás helyi iparűzési adó 
szempontjából helyes besorolásához egy maximum három döntésből álló döntési folyama-
ton keresztül juthatunk el.

1. döntés: Közvetített, egyéb vagy igénybe vett szolgáltatás
Elsőként a beérkező szolgáltatást a számviteli törvény fogalmai alapján kell besorolni, 

azaz meg kell állapítani, hogy közvetített szolgáltatásról, igénybe vett szolgáltatásról, vagy 
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egyéb szolgáltatásról van-e szó. Ehhez a számviteli törvény 3. §-ában szereplő definíciók 
nyújtanak segítséget. Talán a legkönnyebb elsőként azt megállapítani, hogy egy adott szol-
gáltatás egyéb szolgáltatásnak minősül-e. Erre vonatkozóan a törvény taxatív felsorolást ad, 
mely szerint ide a pénzügyi, a befektetési, a biztosítási, a hatósági igazgatási, az egyéb 
hatósági szolgáltatások tartoznak. Ha a vizsgált szolgáltatás megfelel ezen kategóriák vala-
melyikének, akkor a vizsgálódás véget is ért, az adott tételt egyéb szolgáltatás értékeként 
(jellemzően az 53-as számlaosztályban) kell könyvelni és értéke nem csökkentheti az ipar-
űzési adó alapját. Amennyiben nem egyéb szolgáltatással van dolgunk, úgy a következő 
lépés annak megítélése, hogy az adott szolgáltatás közvetített szolgáltatásnak minősül-e. 
Ehhez az alábbi három feltétlenek kell együttesen megfelelnie:

– a szolgáltatás változatlan formában kerül továbbértékesítésre,
– a továbbértékesítés lehetőségét a megrendelővel kötött szerződés tartalmazza,
– a közvetítés tényét az értékesítésről kiállított számla tartalmazza.
Ezt a három feltételt érdemes részleteiben is kifejteni. A legnehezebb kérdés annak 

eldöntése, hogy az adott szolgáltatás változatlan formában került-e továbbértékesítésre. 
Tapasztalatunk szerint sokszor érdemes itt a termékbeszerzés analógiáját elővenni, hiszen 
a közvetített szolgáltatás nem más, mint az áruértékesítés megfelelője a szolgáltatások vilá-
gában. Az eldöntendő kérdés tehát az, hogy a szolgáltatás, amit a cég vásárolt, beépült-e 
egy olyan komplexebb szolgáltatásba, amit a cég maga állított elő (az analógia szerint anyag-
ként felhasználták), azaz megváltoztak az alapvető jellemzői, vagy alapvető jellemzőit meg-
őrizve továbbértékesítésre került és a kérdéses cég „csupán” a beszerzés („logisztika”), 
allokálás, volumengazdaságosság területén tett értéket hozzá, magához a szolgáltatáshoz 
nem (áruvásárlás és áruértékesítés).

Ebben a kérdésben ki kell emelni, hogy természetesen minden eset egyedi, és ezért 
külön vizsgálatot igényel, de alapvetően mindig segítséget nyújthat, ha a bejövő és a kimenő 
számlákat egymás mellé téve arra a kérdésre próbálunk válaszolni, hogy a két számlán 
szereplő szolgáltatás azonos-e, ugyanazt adta-e el a cég, amit vásárolt (csak esetleg példá-
ul nagyobb mennyiségben, jobb feltételekkel, keretszerződéssel vásárolt és egyedileg 
értékesíti, vagy másik példaként saját főtevékenysége mellé ezeket a tételeket elkülönítetten 
nyújtja úgy, hogy maga is beszerzi azokat), vagy a kimenő számlán egy összetettebb tevé-
kenység szerepel, amely több inputból és valamennyi saját teljesítményből áll össze, melyek 
közül csak az egyik a bejövő számlán szereplő szolgáltatás.

A változatlan forma megítélése után ellenőrizni kell, hogy a megrendelővel kötött szerző-
dés tartalmazta-e a szolgáltatás közvetítésének lehetőségét, azaz azt, hogy a vállalkozás 
nem maga állítja elő az értékesített szolgáltatást, hanem beszerzi azt harmadik féltől. Ehhez 
kapcsolódóan ki kell emelni, hogy a szerződésben rögzítés formájára vonatkozóan a szám-
viteli törvény nem tartalmaz előírást, így akár egy szóban kötött szerződés is megfelelhet 
ahhoz, hogy a könyvelést tekintve egy szolgáltatást közvetített szolgáltatásnak tekintsünk, 
azonban a helyi adóról szóló törvény közvetített szolgáltatásokra vonatkozó előírása már 
megköveteli az írásos formát a szerződéstől, így a helyi iparűzési adó alapjából csak az a 
közvetített szolgáltatás lesz levonható, amelynél a vállalkozás a megrendelővel kötött írásos 
szerződésben rögzítette a közvetítés lehetőségét.

Harmadik feltételként vizsgálni kell, hogy a kimenő számlán a vállalkozás feltüntette-e a 
közvetítés tényét. Ezzel a feltétellel kapcsolatosan elsőként mindenképpen ki kell emelni a 
számviteli törvény máshol nem alkalmazott rendkívül furcsa logikáját, amely egy bejövő 
számla helyes könyvelésének megállapításához egy jövőbeli esemény ismeretét írja elő. 
A szolgáltatásról szóló számla beérkezésekor még nem minden esetben áll rendelkezésre a 
továbbértékesítésről kiállított számla is. Enélkül azonban nem lehetséges ellenőrizni, hogy a 
kimenő számlán helyesen szerepelt-e a közvetítés ténye, így a számláról elvileg nem lehetne 
megállapítani, hogy könyvelhető-e közvetített szolgáltatásként vagy sem. Ez csak akkor 
lenne lehetséges, ha a szolgáltatás továbbértékesítéséről már a kimenő számla is elkészült. 
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Ha azonban a bejövő számla a kimenő számla elkészültéig nem könyvelhető az a bizonylatok 
rögzítésének időpontjára vonatkozó szabályokkal kapcsolatosan vet fel aggályokat. (A gya-
korlatban a cégek általában „megelőlegezik” a kimenő számla helyességére vonatkozó fel-
tétel teljesülését a beérkező bizonylat könyvelésekor és igyekeznek azt követni, hogy való-
ban teljesüljön is.)

A közvetítés tényének a számlán történő szerepeltetése kapcsán ki kell még emelni, 
hogy ennek a szabálynak a lényege a közvetített szolgáltatás output oldalon történő beazo-
nosíthatósága. Ebből adódóan csak az olyan megoldások felelnek meg a szabálynak, ame-
lyek egyértelműen azonosíthatóvá teszik a számlán a változatlan formában továbbértékesí-
tett szolgáltatást. A gyakorlatban sokszor látható megoldás, amelyben a számlán szerepel a 
„közvetített szolgáltatást tartalmaz” felirat, nem felel meg a törvényi előírásnak, hiszen nem 
ad lehetőséget a közvetített szolgáltatás egyértelmű beazonosítására.

Ha mindhárom feltétel egyszerre teljesül (változatlan forma, szerződésben szerepel a 
közvetítés lehetősége, számlán a ténye), akkor az adott szolgáltatás közvetített szolgáltatás-
ként könyvelendő. A beszerzési értéke az iparűzési adóból levonható lesz, de meg kell 
említeni, hogy 2013-tól nem feltétlenül teljes egészében, hiszen erre a tételre került beve-
zetésre az a sávos rendszer, amely a közvetített szolgáltatások értékét csak bizonyos érték-
határok és keretek mellett engedi meg 100%-ban levonni az adóalapból.

Ha a beérkező szolgáltatás sem egyéb szolgáltatásnak, sem közvetített szolgáltatásnak 
nem minősül, akkor igénybe vett szolgáltatásként kell könyvelni, hiszen az igénybe vett szol-
gáltatás törvényi fogalma is az előző kettő komplementer halmazaként definiálja az igénybe 
vett szolgáltatásokat. Az ide vonatkozó törvényhely [számviteli törvény 3. § (7) bekezdés 1. 
pont] kapcsán érdemes kiemelni, hogy bár tartalmaz egy részletes és kimerítőnek tűnő fel-
sorolást arról, hogy milyen szolgáltatások tartoznak „különösen” az igénybe vett szolgáltatá-
sok közé, egyrészt a felsorolás csak példálózó, nem teljes körű, másrészt a szabályozás 
logikájából adódóan előfordulhat, hogy a felsorolásban szereplő szolgáltatástípusokat egy 
cég úgy nyújtja (pl. hirdetés, oktatás), hogy az megfelel a közvetített szolgáltatás szabályai-
nak és ilyen esetben ezeket természetesen nem igénybe vett szolgáltatásként (bármennyire 
is megtalálhatóak a felsorolásban), hanem közvetített szolgáltatásként kell könyvelni.

2. döntés: Megbízási vagy vállalkozási jogviszony
Az adott szolgáltatás könyveléséhez elegendő az első döntést meghoznunk, az alapján 

egyértelmű a konkrét tétel számviteli kezelése, könyvelése. Azonban az még nem állapítha-
tó meg egyértelműen, hogy a kérdéses szolgáltatás beszerzési értéke levonható-e a helyi 
iparűzési adó alapjából. Amint a fentiekben is szerepelt, az egyéb szolgáltatások értéke nem 
vonható le, míg a közvetített szolgáltatások értéke (a sávos korlátok mellett) levonható. 
Az igénybe vett szolgáltatásként azonosított tételek esetén azonban további lépésekre van 
szükség annak eldöntéséhez, hogy az adott számla értéke csökkentheti-e az iparűzési adó 
alapját. A helyi iparűzési adó alapját a közvetített szolgáltatások mellett az alvállalkozói telje-
sítések értéke is csökkenti, amely fogalmat a helyi adókról szóló törvény maga definiál. 
A definíció szerint az első vizsgálandó kérdés, hogy a szolgáltatásról befogadott számla 
vállalkozási vagy megbízási szerződéshez kapcsolódik. Az alvállalkozói pozíció és ehhez 
kapcsolódóan az alvállalkozói teljesítés csak vállalkozási jogviszonyban értelmezhető, a 
törvény nem ismeri az „almegbízói” teljesítést. Így, ha egy szolgáltatást megbízási jogvi-
szonyban vesz a cég igénybe, akár úgy is, hogy az ügyfele felé teljesített saját megbízási 
szolgáltatásába építi be (pl. könyvelést végző cég az ügyfele felé teljesített könyvelés egyes 
részeit külső szolgáltatóval végezteti), az nem lesz alvállalkozói teljesítésként levonható az 
iparűzési adó alapjából.

A két szerződéstípust (megbízási, vállalkozási) mind a régi, mind az új Polgári 
Törvénykönyv hasonlóan szabályozza. A megbízási jogviszonyban a Megbízott a rábízott 
feladat gondos, szakszerű ellátására köteles. Itt eredménykötelem nincs, a teljesítés a fel-
adat ellátásán keresztül történik. Ezzel szemben a vállalkozási jogviszonyban a Vállalkozó 
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egy produktum, eredmény, a mű megvalósítására vállal kötelezettséget, annak átadásával 
teljesíti a szerződést. Ezen elvek szerint kell tehát az adott szolgáltatást besorolni. Ha a 
szolgáltatás megbízási jogviszonyban történik, akkor értéke az iparűzési adó alapjából nem 
levonható. Ha vállalkozási jogviszonyban, akkor szükséges a harmadik döntést is meghozni.

3. döntés: Alvállalkozó vagy nem
Miután egy igénybe vett szolgáltatásról megállapítottuk, hogy a cég részére vállalkozási 

szerződés alapján nyújtják, azt kell még eldönteni, hogy az azt szolgáltató partner alvállalko-
zónak minősül-e. Ehhez azt kell megvizsgálni, hogy az adott szolgáltatás beépül-e egy, a 
cég által szintén vállalkozási szerződéses jogviszonyban nyújtott szolgáltatásba, valamint, 
hogy erről, mind az alvállalkozói, mind a megrendelői oldalon született-e írásos (vállalkozási) 
szerződés.

Előfordulhatnak olyan vállalkozási jogviszonyban igénybe vett szolgáltatások, amelyek 
nem épülnek be (közvetlenül) az adott cég által nyújtott szolgáltatásokba (pl. saját iroda fel-
újíttatása), így nem minősülhetnek alvállalkozói teljesítménynek.

Az alvállalkozói teljesítésnek nem minősülő szolgáltatások értéke az iparűzési adó alapjá-
ból nem vonható le, míg az alvállalkozói teljesítés fogalmának megfelelő szolgáltatások 
értéke – még a 2013-tól bevezetett új szabályok mellett is – korlátok nélkül levonható.

Bár a második és harmadik döntés a tétel könyvelését elvileg nem befolyásolja, mégis 
hasznos lehet egy olyan rendszer kialakítása, amely vagy alszámlák vagy gyűjtők használa-
tával a fenti döntéseket leköveti és a könyvelt tételeket egymástól elkülöníti, hiszen az ipar-
űzési adó számításához is a könyvelés szolgáltatja az adatokat, és így az adóalap-csökkentő 
tételek egyértelműen beazonosíthatóvá válnak.

Bi zo má nyi be szer zés
A .bi .zo .má .nyi .be .szer .zés .tár .gyal .ha .tó .a .min .den .nap .ok .gaz .da .sá .gi .ese .mé .nye .i .nél, .példá

ul .kész .le .tek .be .szer .zé .sé .vel, .vagy .a .na .gyobb .je .len .tő .sé .gű, .egye .di .ese .mé .nyek .kel .például .
be .ru .há .zá .sok .kal, . esz .köz .be .szer .zé .sek .kel . kap .cso .lat .ban . . Köny .vünk .ben . a . bi .zo .má .nyi .
be .szer .zést, . an .nak . szám .vi .te .li . sza .bá .lyo .zá .sát . és . az . el .szá .mo .lá .so .kat . rész .le .te .sen . a .
„Na .gyobb .je .len .tő .sé .gű, .egye .di .gaz .da .sá .gi .ese .mé .nyek” .cí .mű .rész .„Bi .zo .má .nyo .si .be .szer
zés” .című .fe .je .ze .té .ben .(5173) .tár .gyal .juk .

Ügy nö ki be szer zés
Az .ügy .nö .ki .be .szer .zés .tár .gyal .ha .tó .a .min .den .nap .ok .gaz .da .sá .gi .ese .mé .nye .i .nél, .például .

kész .le .tek . be .szer .zé .sé .vel . vagy . a . na .gyobb . je .len .tő .sé .gű, . egye .di . ese .mé .nyek .kel, . például .
be .ru .há .zá .sok .kal, . esz .köz .be .szer .zé .sek .kel . kap .cso .lat .ban . . Köny .vünk .ben . az . ügy .nö .ki .
be .szer .zést, . an .nak . szám .vi .te .li . sza .bá .lyo .zá .sát . és . az . el .szá .mo .lá .so .kat . rész .le .te .sen . a .
„Na .gyobb .je .len .tő .sé .gű, .egye .di .gaz .da .sá .gi .ese .mé .nyek” .cí .mű .rész .„Ügy .nö .ki .be .szer .zés” .
című .fe .je .ze .té .ben .(5185) .tár .gyal .juk .

Kész pén zes be szer zés
Te .ma .ti .ka .i .lag . in .do .kolt . kü .lön . fe .je .zet .ben . meg .em .lí .te .ni . a . kész .pén .zes . be .szer .zést, .

ugyan .úgy, .mint .a .kész .pén .zes .ér .té .ke .sí .tést .(4747) . .Az .elő .ző .fe .je .zet .ré .szek .azon .ban .már .
be .mu .tat .ták .a .kész .pén .zes .áru .be .szer .zést .(3869), .anyag .vá .sár .lást .(3881), .gön .gyö .leg .vá .sár
lást . (3895), . ál .lat .vá .sár .lást . (3907), . szol .gál .ta .tás .vá .sár .lást . (3919), . va .la .mint . a . köz .ve .tí .tett .
szol .gál .ta .tás .vá .sár .lá .sát .(3925) . .Ezért .e .he .lyen .a .fel .so .rol .tak .rész .le .tes .is .mer .te .té .sé .től .– .a .
fö .lös .le .ges .is .mét .lé .sek .el .ke .rü .lé .se .érdekében .– .el .te .kin .tünk .

Importbeszerzés

Azeseményleírása,bemutatása
A .vál .lal .ko .zá .sok .– .egye .bek .mel .lett .– .az .alap .anya .ga .ik .vagy .ke .res .ke .del .mi .áru .kész .let .ük .
egy .ré .szét .vagy .egé .szét .nemcsak .bel .föld .ről, .ha .nem .kül .föld .ről .is .be .sze .rez .he .tik . .An .nál .
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