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A köny ve lé sen túl
Idegenhelyentároltáru
Nem .úton .le .vő, .ha .nem .ide .gen .he .lyen .tá .rolt .áru .nak .te .kin .ten .dő .– .a .ve .vő .szem .pont

já .ból .– .az .az .áru, .amely .nél .a .tel .je .sí .tés .he .lye .az .el .adó .te .lep .he .lye, .a .tel .je .sí .tés .az .üz .le .ti .
év . mérlegfordulónapjáig . meg .tör .tént, . de . a . kész .le .tet . a . ve .vő . meg .bí .zá .sá .ból . az . el .adó .
tá .rol .ja .(ezen .kész .le .tek .lel .tá .ro .zá .sát .egyez .te .tés .sel .kell .el .vé .gez .ni) .

Na gyobb je len tő sé gű, egye di gaz da sá gi ese mé nyek

Köny .vünk .nek .eb .ben .a .ré .szé .ben .– .mint .a .cím .is .su .gall .ja .– .a .min .den .nap .ok .so .rán .rend
sze .re .sen .(üz .let .sze .rű .en) .nem . is .mét .lő .dő, .na .gyobb .rá .for .dí .tá .sok .kal .vagy .be .vé .te .lek .kel, .
va .la .mint .pénz .moz .gá .sok .kal .já .ró .gaz .da .sá .gi .ese .mé .nye .ket .mu .ta .tunk .be .

A .na .gyobb .je .len .tő .sé .gű, .egye .di .gaz .da .sá .gi .ese .mé .nyek .a .be .ru .há .zá .sok .hoz, .az .esz .kö
zök .be .szer .zé .sé .hez, .lí .zing .be .vé .te .lé .hez, .ér .té .ke .sí .té .sé .hez, .fi .nan .szí .ro .zá .sá .hoz, .fenn .tar .tá
sá .hoz, .át .so .ro .lá .sá .hoz, .üzletág .átruházásához, .a .kö .ve .te .lé .sek .el .adá .sá .hoz .a .mun .ka .vál
lalók .hoz, .va .la .mint .a .vál .lal .ko .zás .nyúj .tot .ta .tá .mo .ga .tá .sok .hoz .kap .cso .lód .hat .nak .
Ezek .át .te .kin .tő .rész .le .te .zé .sét .tar .tal .maz .za .a .kö .vet .ke .ző .táb .lá .zat:

A na gyobb je len tő sé gű, egye di gaz da sá gi ese mé nyek rend sze re zé se

A) Be fek te tett esz kö zök na gyobb je len tő sé gű, egye di gaz da sá gi ese mé nyei (4917)

B) Üzletág-átruházás eseményei (5038)

C) Esz kö zök át so ro lá sa (5091)

D) Esz kö zök be szer zé se vál lal ko zá son kí vü li pi a ci sze rep lő köz re mű kö dé sé vel (5171)

E) Esz kö zök fi nan szí ro zá sa (5221)

F) Mun ka vál la lók kal ös  sze füg gő na gyobb je len tő sé gű, egye di ese mé nyek (5301)

G) Egyéb na gyobb je len tő sé gű, egye di ese mé nyek (5321)

A .gaz .da .sá .gi .ese .mé .nye .ket .a .to .váb .bi .ak .ban .a .rend .sze .re .ző .táb .lá .zat .to .vább .bon .tá .sá .val .
tár .gyal .juk .

A) A be fek te tett esz kö zök na gyobb je len tő sé gű, egye di gaz da sá gi ese mé nyei
A .gaz .da .sá .gi .ese .mé .nye .ket .a .kö .vet .ke .ző .táb .lá .zat .se .gít .sé .gé .vel .te .kint .het .jük .át:

Befektetett eszközök nagyobb jelentőségű, egyedi gazdasági eseményei

Immateriális javak Tárgyi eszközök

Beruházásokon kívüli  
tárgyi eszközök

Beruházások

Beszerzés (4919) Beszerzés (4935) Idegen kivitelezésű (4995)

Értékesítés (4925) Értékesítés (4945) Saját rezsis (4993)

Lízingbe vétel (4951) Próbaüzem (5011)

Felújítás (4967) Beruházás aktiválása (5019)

Karbantartás (4973) Pótlólagos beruházás (5031)

Tatarozás (4965)

Rekonstrukció (4971)
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Im ma te riá lis ja vak be szer zé se

Azeseményleírása,bemutatása
Az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .be .szer .zé .se .azért .tar .to .zik .az .egye .di .kü .lön .le .ges .ese .mé .nyek .kö .zé, .
mert .egy .részt .vi .szony .lag . rit .kán .elő .for .du .ló .gaz .da .sá .gi . ese .mény, .más .részt .a .be .szer .zés .
tár .gya, .az .egye .di .im .ma .te .riá .lis .jó .szág .egyéb .ként .is .kü .lön .le .ges .jel .lem .zők .kel .bí .ró .esz .köz .

A .kü .lön .le .ges .ség .már .ab .ban .is .meg .nyil .vá .nul, .hogy .be .sze .rez .ni .az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .
kö .zé .so .rolt .esz .kö .zök .csak .kis .ré .szét .– .ne .ve .ze .te .sen .csak .a .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .go .kat .és .a .
szel .le .mi .ter .mé .ke .ket .– .le .het, .hi .szen .a .töb .bi .jó .szá .got .a .vál .lal .ko .zás .sa .ját .ma .ga .ke .let .kez
te .ti, .hoz .za .lét .re . .Így .nem .le .het .be .sze .rez .ni .ala .pí .tását .szer .ve .zést, .kí .sér .le .ti .fej .lesz .tést, .és .
üz .le .ti .vagy .cég .ér .té .ket .sem .

Vagyoniértékűjogok
Az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .kö .zött .va .gyo .ni .ér .té .kű .jog .ként .azo .kat .az .egy .évnél .hosszabb .

időtartamra . szóló . meg .szer .zett . jo .go .kat . kell . ki .mu .tat .ni, . ame .lyek . nem . kap .cso .lód .nak .
in .gat .lan .hoz, .hi .szen .ez .utób .bi .a .kat .az .in .gat .la .nok .kö .zött .kell .ki .mu .tat .ni .(lásd .a .tár .gyi .
esz .kö .zök . be .szer .zé .sé .nél) . . (Az . egy . évnél . rövidebb . időszakra . szóló . vagyoni . értékű .
jogok . beszerzését . igénybe . vett . szolgáltatásként . kell . elszámolni . a . költségek . között, .
megfelelően . alkalmazva . az . időbeli . elhatárolás . elvét . is . a . költségelszámolásban .) .
A .vagyoni .értékű .jogok .közé .tar .toz .nak .többek .között: .a .bér .le .ti .jog, .a .hasz .ná .la .ti .jog, .
a . va .gyon .ke .ze .lői . jog, . a . szel .le .mi . ter .mé .kek . fel .hasz .ná .lá .si . jo .ga, . a . li .cen .cek, . to .váb .bá . a .
kon .ces . .szi .ós .jog, .a .já .ték .jog, .va .la .mint .az .in .gat .lan .hoz .nem .kap .cso .ló .dó .egyéb .jo .gok .

Szellemitermékek
A .szellemi .termékek .közé .sorolandók
a) . az . iparjogvédelemben . részesülő .alkotások . (különösen: . szabadalom, .használati .

minta, .formatervezési .minta, .knowhow, .védjegy, .földrajzi .árujelző, .kereskedelmi .név);
b) .a .szerzői .jogvédelemben .részesülő .szerzői .művek .és .szomszédos .jogok .(különö

sen: .szoftvertermékek, .műszaki .tervek);
c) . a . jogvédelemben . nem . részesülő, . de . titkosságuk . révén . monopolizált . szellemi .

javak .
A .szel .le .mi . ter .mé .kek .vá .sár .lá .sá .nál .dön .tő .kér .dés, .hogy .a .vá .sár .ló .vál .lal .ko .zás . tu .laj

don .kép .pen .mit .vá .sá .rol .
a) . Meg vá sá rol ha tó . az . adott . esz köz tu laj don jo ga . (ez . szám .vi .te .li . ér .tel .me .zés .ben . a .

szer .zői . jog .ról . szó .ló . tör .vény . sze .rin .ti . va .gyo .ni . jo .gok . ös . .szes .sé .ge, . hi .szen . a . sze .mé .lyes .
jo .gok .ról .a .szer .ző .nem .tud .le .mon .da .ni), .az .az .az .el .adó .az .ér .té .ke .sí .tést .kö .ve .tő .en .az .adott .
szel .le .mi .ter .mék .(va .gyo .ni .jo .gai) .fe .lett .sem .mi .lyen .for .má .ban .nem .ren .del .ke .zik, .an .nak .
hasz .na .it .a .to .váb .bi .ak .ban .a .ve .vő .sze .di .ki .zá .ró .la .go .san . .Az .el .adó .nál .te .hát .az .adott .esz
köz .meg .szű .nik .esz .köz .ként .lé .tez .ni . .Ek .kor .a .ve .vő .szel .le .mi .ter .mé .ket .vá .sá .rolt, .azt .szel
le .mi .ter .mék .ként .kell .nyil .ván .tar .tás .ba .ven .ni .

b) .Meg vá sá rol ha tó .az .adott .esz köz fel hasz ná lá si .vagy .bár .mi .lyen .más .jo ga .is .anél
kül, .hogy .a .ve .vő .meg .sze .rez .te .vol .na .az .esz .köz .előbbiek .szerinti .tu .laj .don .jo .gát . .Eb .ben .
az .eset .ben .a .ve .vő .nem .szel .le .mi .ter .mé .ket, .ha .nem .csak .va .la .mi .lyen .hoz .zá .kö .tő .dő .jo .got .
vá .sá .rolt .meg, .te .hát .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .got .vá .sá .rolt, .amit .en .nek .meg .fe .le .lő .en .kell .a .szám
vi .tel .ben .rög .zí .te .ni .

Ugyan .ez .a .di .lem .ma .a .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok .nál .is .elő .for .dul .hat, .azon .ban .itt .az .esz
köz .ter .mé .sze .té .ből .ere .dő .en .va .gyo .ni .ér .té .kű .jog .ként .kell .ki .mu .tat .ni .mind .a .ki .zá .ró .la .gos .
mó .don .vá .sá .rolt .jo .got, .mind .a .jog .(kor .lá .to .zott) .fel .hasz .ná .lá .si .jo .gát .

Mind .a .va .gyo .ni .ér .té .kű . jo .gok, .mind .a .szel .le .mi . ter .mé .kek .vá .sár .lá .sa .egye .bek .ben .a .
be .szer .zés . ál .ta .lá .nos . sza .bá .lya .it . kö .ve .ti, . te .hát . adás .vé .te .li . szer .ző .dés, . majd . a . szer .ző .dés .
sze .rin .ti . tel .je .sí .tés .sel .egy . időben, .vagy .azt .kö .ve .tő .en .ki .ál .lí .tott .szám .la . lesz .az .alap .ja .a .
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gaz .da .sá .gi . ese .mény . el .szá .mo .lá .sá .nak . . Min .dig . a . szer .ző .dés . tar .tal .ma . ha .tá .roz .za . meg . a .
szám .vi .te .li .el .szá .mo .lást .

Az . im .ma .te .riá .lis . jó .szág . be .szer .zé .se . nem . be .ru .há .zás, . an .nak . vá .sár .lá .sát . köz .vet .le .nül . a .
meg .fe .le .lő .esz .köz .szám .lá .ra .kell .el .szá .mol .ni, .a .be .ru .há .zásszám .la .köz .be .ik .ta .ta .tá .sa .nél .kül .

A .meg .vá .sá .rolt .im .ma .te .riá .lis .ja .va .kat .ak .kor .kell .a .be .fek .te .tett .esz .kö .zök .kö .zött .ál .lo
mány .ba .ven .ni, .ha .azt .a .vál .lal .ko .zás .tar .tó .san, .leg .alább .egy .évig .kí .ván .ja .hasz .no .sí .ta .ni . .
Ha .a .hasz .no .sí .tás .en .nél .rö .vi .debb .idő .tá .vú, .ak .kor .a .vá .sá .rolt .jo .got, .szel .le .mi .ter .mé .ket .a .
for .gó .esz .kö .zök .kö .zé .kell .be .so .rol .ni .

Immateriálisjavakbeszerzéseaszámvitelitörvényben
A .szám .vi .te .li .tör .vény .az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .tar .tal .mát .a .25 . .§ .(1)–(2) .be .kez .dé .sé .ben .

ha .tá .roz .za .meg . .Esze .rint .az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .kö .zött .a .mér .leg .ben .a .nem .anya .gi .esz
kö .zö .ket .(a .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .go .kat .az .in .gat .lan .hoz .kap .cso .ló .dó .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok .
ki .vé .te .lé .vel, .a .szel .le .mi . ter .mé .ket, .az .üz .le .ti .vagy .cég .ér .té .ket), . to .váb .bá .az . im .ma .te .riá .lis .
ja .vak .ra .adott .elő .le .ge .ket, .va .la .mint .az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .ér .ték .he .lyes .bí .té .sét .kell .ki .mu
tat .ni . .Az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .kö .zött .ki .mu .tat .ha .tó .az .ala .pí .tását .szer .ve .zés .ak .ti .vált .ér .té .ke .
és .a .kí .sér .le .ti .fej .lesz .tés .ak .ti .vált .ér .té .ke .is .

A .vá .sár .lás .sal .be .sze .rez .he .tő .im .ma .te .riá .lis .ja .vak, .az .az .a .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok .és .a .szel
le .mi .ter .mé .kek .meg .ha .tá .ro .zá .sát, .fel .so .ro .lá .sát .a .25 . .§ .(6)–(7) .be .kez .dé .se .tar .tal .maz .za .

Az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .be .szer .zé .se .kor .is .– .a .töb .bi .esz .köz .be .szer .zé .sé .hez .ha .son .ló .an .– .
kü .lön .bö .ző .té .te .lek .nö .vel .he .tik .a .be .szer .zé .si .ér .té .ket, .de .kö .re .meg .le .he .tő .sen .kor .lá .to .zott, .
hi .szen .nem .anya .gi .esz .kö .zök .ről .van .szó . .A .kü .lön .bö .ző .bi .zo .má .nyi, .köz .ve .tí .tői, .ügy .nö .ki .
dí .jak, .az .eset .le .ges .ha .tó .sá .gi .el .já .rá .sért .fi .ze .tett .ös . .sze .gek, .az .ügy .vé .di .költ .ség .me .rül .het
nek .fel .jel .lem .ző .en .be .szer .zé .si .ér .ték .nö .ve .lő .té .nye .ző .ként .a .gya .kor .lat .ban .

A .vá .sár .lás .el .szá .mo .lá .sa .esz .köz .nö .ve .ke .dés .ként .és .a .pénz .esz .kö .zök .csök .ke .né .se .ként, .
eset .leg . kö .te .le .zett .ségnö .ve .ke .dés .ként . tör .té .nik, . a . szám .vi .te .li . tör .vény . er .re . kü .lö .nös . sza
bályt .nem .ad, .az .ál .ta .lá .nos .esz .köz .be .szer .zés .sza .bá .lya .it .kell .al .kal .maz .ni .az .zal, .hogy .a .
vá .sár .lást .(és .az .eset .le .ges .nö .ve .lő .té .te .le .ket) .köz .vet .le .nül .a .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok, .il .let .ve .
a .szel .le .mi .ter .mé .kek .szám .lá .ra .kell .el .szá .mol .ni .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Immateriálisjavakbeszerzésénekelszámolása
Avételárkönyvelése
T .113 . .Va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok . – .K .454 . .Szál .lí .tók
T .114 . .Szel .le .mi .ter .mé .kek . – .K .454 . .Szál .lí .tók

Azáltalánosforgalmiadóelszámolása
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .454 . .Szál .lí .tók .(ha .le .von .ha .tó)
T .113 . .Va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok . – .K .454 . .Szál .lí .tók .(ha .nem .le .von .ha .tó)
T .114 . .Szel .le .mi .ter .mé .kek . – .K .454 . .Szál .lí .tók .(ha .nem .le .von .ha .tó)

Azutólagkapott,számlázottengedményekelszámolása
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .113 . .Va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .114 . .Szel .le .mi .ter .mé .kek

Apénzügyirendezés
T .454 . .Szál .lí .tók . – .K .38 . .Pénz .esz .kö .zök

Abeszerzésselkapcsolatosadók,illetékekelszámolása
Az .adók, .il .le .té .kek .elő .írá .sa, .be .val .lá .sa
T .113 . .Va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok . – .K .463 . .Költ .ség .ve .té .si .be .fi .ze .té .si .kö .te .le .zett .sé .gek
T .114 . .Szel .le .mi .ter .mé .kek . – .K .463 . .Költ .ség .ve .té .si .be .fi .ze .té .si .kö .te .le .zett .sé .gek

Az .adók, .il .le .té .kek .pénz .ügyi .ren .de .zé .se
T .464 . . .Költségvetési .befizetési .kötelezettségek .

teljesítése
– .K .384 . .Elszámolási .betétszámla

4921

4923



A számvitel nagy kézikönyve 766

Mikrogazdálkodói eltérés
Mikrogazdálkodók .esetén .az . immateriális . javak .bekerülési .értékének .nem .részei .

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

Im ma te riá lis ja vak ér té ke sí té se

Azeseményleírása,bemutatása
A .vál .lal .ko .zás .az .elő .ál .lí .tott .és .hasz .ná .lat .ba .vett .im .ma .te .riá .lis .ja .vai .kö .zül .– .azok .ter .mé
sze .té .ből .fa .ka .dó .an .– .nem .mind .egyik .ér .té .ke .sít .he .tő . .Így .nem .ér .té .ke .sít .he .tő .az .ala .pí .tás, .
át .szer .ve .zés .ak .ti .vált .ér .té .ke, .a .ku .ta .tás, .a .kí .sér .le .ti .fej .lesz .tés .ak .ti .vált .ér .té .ke .(csak .a .fej
lesz .tés .ered .mé .nye .kép .pen .eset .le .ge .sen .elő .ál .lí .tott .ter .mék .– .pro .to .tí .pus .–, .il .let .ve .szel .le
mi .ter .mék, .azon .ban .eze .ket .kész .let .re, .il .let .ve .hasz .ná .lat .ba .kell .ven .ni, .ezért .a .to .váb .bi .ak
ban .nem .tar .toz .nak .a .tár .gyalt .cso .port .ba), .és .az .üz .le .ti .vagy .cég .ér .ték .sem . .Ér .té .ke .sí .tés
ről . jel .lem .ző .en . csak . a . va .gyo .ni . ér .té .kű . jo .gok .nál, . a . szel .le .mi . ter .mé .kek .nél, . és . (rit .ka .
eset .ben) .az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .ra .adott .elő .le .gek .nél .be .szél .he .tünk . .Ez .utób .bit .a .kö .ve .te
lé .sek .el .adá .sá .nál .(5323) .tár .gyal .juk .

Az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .kö .zött .ál .lo .mány .ban .lé .vő, .ér .ték .kel .sze .rep .lő .va .gyo .ni .ér .té .kű .
jo .gok, .szel .le .mi .ter .mé .kek .el .adá .sá .nak .fo .lya .ma .ta .a .tár .gyi .esz .kö .zök .ér .té .ke .sí .té .sé .nél .tár
gyal .tak .kal .(4945) .tel .je .sen .meg .egye .zik .

Va .gyo .ni . ér .té .kű . jo .got . le .het . be .sze .rez .ni . (jel .lem .ző .en . vá .sár .lás .sal), . il .let .ve . meg .lé .vő .
be .fek .te .tett .esz .köz .höz .kap .cso .ló .dó .an .ala .pí .ta .ni .– .ke .let .kez .tet .ni .– .is . .Míg .előb .bi .el .adá .sá
nál .az .el .szá .mo .lás .a .tár .gyi .esz .kö .zök .ér .té .ke .sí .té .sé .re .vo .nat .ko .zó .sza .bá .lyok .sze .rint .tör .té
nik, .ad .dig .a .vál .lal .ko .zó .ál .tal .ke .let .kez .te .tett .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok .ér .té .ke .sí .té .se .– .mi .vel .
azok .nem .ke .rül .nek .be .a .vál .lal .ko .zás .könyv .vi .te .li .nyil .ván .tar .tá .sa .i .ba, .vi .szont .az .ér .té .ke .sí
té .sért . ka .pott . el .len .ér .ték .nek . be .vé .tel .ként . meg . kell . je .len .nie . – . spe .ci .á .lis . . A . vál .lal .ko .zó .
be .fek .te .tett . esz .kö .ze . hasz .ná .la .ti, . ke .ze .lé .si, . üze .mel .te .té .si . jo .gá .nak . tar .tós . át .en .ge .dé .sé .ből .
szár .ma .zó .el .len .ér .té .ket . ár .be .vé .tel .nek .kell . te .kin .te .ni, . és . el .szá .mol .ni . .Az .át .en .ge .dett . jog .
(pél .dá .ul .bér .le .ti .jog) .jel .lem .ző .en .több .év .re .szól, .ezért .a .ka .pott .el .len .ér .té .ket .az .idő .sza
kok .kö .zött .meg .kell .osz .ta .ni, .a .fe .lek .kö .zött .kö .tött .szer .ző .dés .nek .meg .fe .le .lő .en .

Ilyen .vagyoni .értékű .jogon .túli, .további .keletkeztetett .jogok .és .keletkeztetett .szel
lemi .termékek .(amely .eszközök .a .számviteli .nyilvántartásban .értékkel .az .értékesítés .
előtt .nem .szerepeltek) .értékesítéséből .származó .bevételt .egyéb .bevételként .kell .elszá
molni .

Immateriálisjavakértékesítéseaszámvitelitörvényben
Az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .ér .té .ke .sí .té .sé .vel .kap .cso .la .tos .szám .vi .te .li .tör .vé .nyi .he .lyek .meg

egyez .nek .a .tár .gyi .esz .kö .zök .ér .té .ke .sí .té .sé .nél .tár .gyal .tak .kal, .az .az .az .Szvt . .77 . .§ .(3) .be .kez
dés .e) .pont .ja .sze .rint .az .immateriális .javak .közvetlen .értékesítéséből .származó .bevétel .
és .a .könyv .szerinti .érték .közötti .pozitív .különbözetet .az .értékesítés .szerződés .szerin
ti .teljesítéskor, .egyéb .bevételként .kell .elszámolni . .Ezzel .ellentétesen, .amikor .az .érté
kesítéskor . a . bevétel . kevesebb, . mint . a . könyv . szerinti . érték, . akkor . a . különbözetet . a .
Szvt . .81 . .§ .(3) .bekezdés .c) .pontja .szerint .az .egyéb .ráfordítások .között .kell .elszámolni . .
A .könyvelés .a .gyakorlatban .vagy .a .bevétel .és .a .könyv .szerinti .érték .bevétel .és .ráfor
dításszámlára .történő, .teljes .összegű .elszámolásával .és .az .eredményszámlák .(a .kiseb
bik . eredménytényező . összegében . történő) . összevezetésével, . vagy . technikai . számla .
alkalmazásával .történhet .

Az .im .ma .te .riá .lis .ja .vak .ér .té .ke .sí .té .sé .re .vo .nat .ko .zó .sza .bá .lyo .kat .kell .al .kal .maz .ni .– .az .
Szvt . .77 . .§ .(3) .be .kez .dés .e) .pont .ja .sze .rint .– .ak .kor .is, .ha .az .im .ma .te .riá .lis .jó .szá .got

– .va .la .mi .lyen .fenn .ál .ló .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .fe .jé .ben,
– .cse .re .szer .ző .dés .ke .re .té .ben,
– .gaz .da .sá .gi .tár .sa .ság .nál .a .jegy .zett .tő .ké .nek .tő .ke .ki .vo .nás .sal .tör .té .nő .le .szál .lí .tá .sa .kor .a .

be .vont .rész .vé .nyek, .üz .let .ré .szek, .va .gyo .ni .be .té .tek .el .le .né .ben
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ad .ják .át . .Ez .ese .tek .ben .a .szám .lá .zott, .a .cse .re .szer .ző .dés, .a .meg .ál .la .po .dás, .a .lé .te .sí .tő .
ok .irat .ban, . an .nak .mó .do .sí .tá .sá .ban . sze .rep .lő, . ál .ta .lá .nos . for .gal .mi . adót .nem . tar .tal .ma .zó .
ér .té .ket .kell .az .egyéb .be .vé .te .lek .kö .zött .el .szá .mol .ni .

Újonnankeletkeztetettimmateriálisjavakeladása
Az .újonnan . keletkeztetett . immateriális . jószágok . számviteli . elszámolása . gyakran .

félreértésre .adott .okot . .A .kérdés .tisztázása .érdekében .az .ilyen .értékesítésből .szárma
zó .ellenértéket .a .számviteli .törvény .2016tól .hatályos .módosítása .az .egyéb .bevételek .
közé .rendeli .elszámolni, .akkor .is, .ha .az .adott .eszköz .a .számviteli .nyilvántartásokban .
eszközként, .az .immateriális .jószágok .között .nem .szerepel . .

A . keletkeztetett . immateriális . jószág . értékesítésére . jó . példa . a . szellemi . termékek .
közül . a . knowhow .és . a . gyártási . eljárás . .Általánosságban . is . ki . lehet . jelenteni, . hogy .
ilyen .javak .a .szellemi .termékek .közül .kerülhetnek .ki .jellemzően .

Ettől .eltérően, .ha .a .vál .lal .ko .zó .új .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .got .ke .let .kez .tet, .en .nek .el .adá .sát .
nem .a .szám .vi .te .li .tör .vény .77 . .§ .(3) .bekezdés .e) .pontja, .hanem .a .72 . .§ .(4) .be .kez .dés .
d)pont .ja .sza .bá .lyoz .za . .Esze .rint .az .ér .té .ke .sí .tés .net .tó .ár .be .vé .te .le .ként .kell .el .szá .mol .ni .a .
vál .lal .ko .zás . va .la .mely . be .fek .te .tett . esz .kö .ze . hasz .ná .la .ti, . üze .mel .te .té .si, . ke .ze .lé .si . jo .gá .nak .
át .en .ge .dé .sé .ért .ka .pott .– .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adót .nem .tar .tal .ma .zó .– .szám .lá .zott .el .len .ér
té .ket . .A .több .év .re .ér .vé .nyes .jogát .en .ge .dés .hez .kap .cso .ló .dó .el .len .ér .té .ket .(ár .be .vé .telt) .meg .
kell . osz .ta .ni, . az . Szvt . . 45 . .§ . (5) . be .kez .dé .sé .nek . meg .fe .le .lő .en, . ha .lasz .tott . be .vé .tel .ként . .
A .ha .lasz .tott .be .vé .telt .az .ala .pul .szol .gá .ló .szer .ző .dés .ben, .meg .ál .la .po .dás .ban .meg .ha .tá .ro
zott .idő .tar .tam .alatt, .ha .tá .ro .zat .lan .ide .jű .szer .ző .dés .ese .tén .öt .év .vagy .en .nél .hos . .szabb .
idő .alatt . le .het .meg .szün .tet .ni . .Amennyi .ben .a . vál .lal .ko .zó .öt . év .nél .hos . .szabb . idő .alatt .
szün .te .ti .meg .a .ha .lasz .tott .be .vé .telt, .azt .a .ki .egé .szí .tő .mel .lék .let .ben .in .do .kol .ni .kell .

A .be .vé .tel, . il .let .ve .a . rá .for .dí .tás . el .szá .mo .lá .sa .kor .a . szer .ző .dés, .meg .ál .la .po .dás . sze .rin .ti .
tel .je .sí .tés .idő .pont .ja .a .meg .ha .tá .ro .zó, .ez .dön .ti .el, .hogy .me .lyik .üz .le .ti .év .re .kell .köny .vel .ni .
ezen .té .te .le .ket .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Immateriálisjavakértékesítésénekelszámolása
a)Azimmateriálisjavakközöttértékkelszereplőeszközértékesítésénekelszámolása
Az . im .ma .te .riá .lis . jó .szág .ér .té .ke .sí .té .sé .ig .el .szá .molt . terv . sze .rin .ti . ér .ték .csök .ke .nés .ének .

ki .ve .ze .té .se
T .119 . . .Immateriális .javak .terv .szerinti .

értékcsökkenése
– .K .113–114 . . .Szellemi .termékek, .vagyoni .értékű .

jogok .bruttó .értéke

Az . im .ma .te .riá .lis . jó .szág .ér .té .ke .sí .té .sé .ig . el .szá .molt . ter .ven . fe .lü .li . ér .ték .csök .ke .nés .ének .
ki .ve .ze .té .se

T .118 . . .Immateriális .javak .terven .felüli .
értékcsökkenése

– .K .113–114 . . .Szellemi .termékek, .vagyoni .értékű .
jogok .bruttó .értéke

Az .im .ma .te .riá .lis .jó .szág .fenn .ma .ra .dó .könyv .sze .rin .ti .(net .tó) .ér .té .ké .nek .ki .ve .ze .té .se
T .861 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .

eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .negatív .különbözet

– .K .113–114 . . .Szellemi .termékek, .vagyoni .értékű .
jogok .bruttó .értéke

Az .ér .té .ke .sí .tés .be .vé .tel .ének .el .szá .mo .lá .sa
T .368 . .Kü .lön .fé .le .egyéb .kö .ve .te .lé .sek . – .K .961 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .

eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .pozitív .különbözet

A .kap .cso .ló .dó .fi .ze .ten .dő .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .368 . .Kü .lön .fé .le .egyéb .kö .ve .te .lé .sek . – .K .467 . .Fi .ze .ten .dő .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó

A .pénz .ügyi .tel .je .sí .tés
T .384 . .Elszámolási .betétszámla . – .K .368 . .Kü .lön .fé .le .egyéb .kö .ve .te .lé .sek
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A .bevétel .és .a .ráfordítás .összevezetése .a .kisebbik .összegében
T .961 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .

eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .pozitív .különbözet

– .K .861 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .
eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .negatív .különbözet

b)Azújonnankeletkeztetett,azimmateriálisjavakközöttértékkelnemszereplőhasz-
nálati,üzemeltetési,kezelésijogértékesítésénekelszámolása

Az .ér .té .ke .sí .tés .be .vé .tel .ének .el .szá .mo .lá .sa
T .31 . .Ve .vők . – .K .91–94 . .Ér .té .ke .sí .tés .net .tó .ár .be .vé .te .le

A .kap .cso .ló .dó .fi .ze .ten .dő .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .31 . .Ve .vők . – .K .467 . .Fi .ze .ten .dő .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó

A .több .be .szá .mo .lá .si .idő .sza .kot .érin .tő .be .vé .tel .kö .vet .ke .ző .üz .le .ti .éve(ke)t .érin .tő .ré .szé
nek .el .ha .tá .ro .lá .sa

T .91–94 . .Értékesítés .nettó .árbevétele . – .K .4835 . . .Befektetett .eszközök .tartós .használati, .
üzemeltetési, .kezelési .jogáért .kapott .
bevétel .elhatárolása

A .pénz .ügyi .tel .je .sí .tés
T .38 . .Pénz .esz .kö .zök . – .K .31 . .Ve .vők

c)Azújonnankeletkeztetett,azimmateriálisjavakközöttértékkelnemszereplőtováb-
bivagyoniértékűjogok,valamintszellemitermékekértékesítésénekelszámolása

Az .értékesítés .bevételének .elszámolása
T .368 . .Különféle .egyéb .követelések . – .K .961 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .

eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .pozitív .különbözet

A .kapcsolódó .fizetendő .általános .forgalmi .adó .elszámolása
T .368 . .Különféle .egyéb .követelések . – .K .467 . .Fizetendő .általános .forgalmi .adó

A .pénzügyi .teljesítés
T .38 . .Pénzeszközök . – .K .368 . .Különféle .egyéb .követelések

Tár gyi esz kö zök be szer zé se

Azeseményleírása,bemutatása
A .vál .lal .ko .zás .mű .kö .dé .sé .hez, .te .vé .keny .sé .gé .nek .el .in .dí .tá .sá .hoz, .fenn .tar .tá .sá .hoz, .nö .ve .lé
sé .hez .bi .zo .nyos .esz .kö .zök .re .tar .tó .san .szük .sé .ge .van . .Ezek .egy .ré .szét .a .be .fek .te .tett .esz
kö .zök .egy .cso .port .ja .ként, .tár .gyi .esz .köz .el .ne .ve .zés .sel .kü .lön .böz .tet .jük .meg .a .vál .lal .ko .zás .
töb .bi .esz .kö .zé .től . .Tár .gyi .esz .köz .nek .azo .kat .az .anya .gi .esz .kö .zö .ket .te .kint .het .jük, .ame .lyet .
már .hasz .ná .lat .ba .vet .tek, .és .ame .lyek .tar .tó .san .– .te .hát .egy .évet .meg .ha .la .dó .idő .tar .tam
ban .– .szol .gál .ják .a .vál .lal .ko .zá .si .te .vé .keny .sé .get .

A .tár .gyi .esz .kö .zö .kön .be .lül .meg .kü .lön .böz .tet .jük .az .in .gat .la .no .kat .(és .a .hoz .zá .kap .cso
ló .dó .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .go .kat), .a .ter .me .lés .hez .köz .vet .le .nül .hasz .nált .(mű .sza .ki) .gé .pe .ket, .
be .ren .de .zé .se .ket, .jár .mű .ve .ket, .az .egyéb .(iro .dai, .ügy .vi .te .li .stb .) .be .ren .de .zé .se .ket, .fel .sze .re
lé .se .ket, .jár .mű .ve .ket, .a .te .nyész .ál .la .to .kat .

A .tár .gyi .esz .köz .be .szer .zés .fo .gal .mán .az .el .len .ér .ték .fe .jé .ben, .kül .ső .fél .től .vá .sá .rolt .esz
köz .be .szer .zést .kell .ér .te .ni . .Itt .nem .fog .lal .ko .zunk .a .más .mó .don .(pél .dá .ul .té .rí .tés .nél .kül) .
be .szer .zett, .il .let .ve .sa .ját .elő .ál .lí .tás .ke .re .té .ben .lét .re .ho .zott .esz .kö .zök .kel .

A .tár .gyi .esz .köz .be .szer .zé .se .a .vál .lal .ko .zás .ré .szé .ről .ál .ta .lá .ban .na .gyobb .elő .ké .szí .tést, .
meg .fon .to .lást .és .dön .tést .kí .ván, .mint .az .egyéb .esz .kö .zök .be .szer .zé .se . .Jel .lem .ző .en .ezek .
a . (ter .me .lő) . vál .lal .ko .zá .sok . leg .na .gyobb . ér .té .kű . esz .kö .zei, . rá .adá .sul . a . be .szer .zé .sük .ről .
ho .zott .dön .tés .hos . .szú .idő .re .be .fo .lyá .sol .hat .ja .a .vál .lal .ko .zás .te .vé .keny .sé .gét, .ha .té .kony .sá
gát, .a .jö .ve .del .me .ző .sé .get .

A . tár .gyi . esz .köz . be .ke .rü .lé .si . ér .té .ké .nek . leg .fon .to .sabb . al .ko .tó .ele .me . az . adott . esz .köz .
vé .tel .ára . .Je .len .tő .sebb, .ös . .sze .tet .tebb .be .szer .zés .ese .tén .ez .csak .a .be .ke .rü .lé .si .ér .ték .ki .in
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duló .pont .ja, .ame .lyet .szá .mos .té .tel .nö .vel .het .(mó .do .sít .hat) . .A .té .te .lek .fi .gye .lem .bevé .te .lé
nél .ál .ta .lá .nos .jel .leg .gel .az .aláb .bi .szem .pon .to .kat .kell .fi .gye .lem .be .ven .ni:

– .a .té .tel .az .esz .köz .meg .szer .zé .se, .lé .te .sí .té .se, .üzem .be .he .lye .zé .se .ér .de .ké .ben,
– .az .esz .köz .üzem .be .he .lye .zé .sé .ig,
– .az .esz .köz .höz .egye .di .leg .hoz .zá .kap .csol .ha .tó .an
me .rül .jön .fel .
A .tár .gyi .esz .köz .be .szer .zé .sé .nél .eset .le .ge .sen .fel .me .rü .lő .té .te .lek .kel .kap .cso .la .to .san .rész

le .tes .le .írás .ta .lál .ha .tó .„A .be .ru .há .zás .fe .je .zet .ben” .(4985) .
A .tár .gyi .esz .köz .be .szer .zé .sé .ről .szó .ló .adás .vé .te .li .szer .ző .dés .ben .az .adás .vé .tel .min .den .

lé .nye .ges .pa .ra .mé .te .rét, .moz .za .na .tát .cél .sze .rű .rög .zí .te .ni . .Az .adás .vé .te .li .szer .ző .dés .ben .fog
lal .tak, .il .let .ve .az .el .adás .ról .az .el .adó .ál .tal .ki .ál .lí .tott .szám .la .alap .ján .ke .rül .sor .az .ese .mény .
szám .vi .te .li . rög .zí .té .sé .re, . amely . jel .lem .ző .en . a . be .ke .rü .lé .si . ér .ték . meg .je .le .ní .té .sét . je .len .ti . a .
be .ru .há .zá .sok . szám .lán . va .la .mi .lyen . kö .te .le .zett .ség .gel . (ál .ta .lá .ban . szál .lí .tói . tar .to .zás .sal) .
szem .ben . .Mi .vel .gyak .ran .na .gyobb .ér .té .kű .be .szer .zés .ről .van .szó, .a .be .szer .zés .fi .nan .szí .ro
zá .sa .nem .min .den .eset .ben .azon .na .li .fi .ze .tés .sel, .sa .ját .for .rás .ból, .ha .nem .va .la .mi .lyen .más .
konst .ruk .ció .se .gít .sé .gé .vel .(ha .lasz .tott .fi .ze .tés, .rész .let .fi .ze .tés, . lí .zing, .hi .tel, .köl .csön .stb .) .
tör .té .nik . .Ezek .ről .rész .le .te .sen .kü .lön .fe .je .ze .tek .ben .írunk .

Ingatlanokhozkapcsolódóvagyoniértékűjogokbeszerzése
A . tár .gyi . esz .kö .zök . egy . cso .port .ja, . az . in .gat .la .nok .hoz . kap .cso .ló .dó . va .gyo .ni . ér .té .kű .

jo .gok .be .szer .zé .se .nem .te .kint .he .tő .„klas . .szi .kus .ér .te .lem .ben” .be .ru .há .zás .nak, .azon .ban .a .
tör .vény .elő .írá .sa .sze .rint .ezen .esz .kö .zök .be .szer .zé .sét .is .a .be .ru .há .zá .sok .kö .zött .kell .el .szá
mol .ni, .ezért .an .nak .be .ke .rü .lé .si .ér .té .két .köz .vet .le .nül .az .in .gat .la .nok .kö .zött .nyi .tott .szám
lá .ra .kell .el .szá .mol .ni . .Az .in .gat .lan .hoz .kap .cso .ló .dó .jo .gok .ál .ta .lá .ban:

– .a .föld .hasz .ná .lat;
– .a .ha .szon .él .ve .zet .és .hasz .ná .lat;
– .a .bér .le .ti .jog, .a .szol .gal .mi .jog;
– .az .ingatlanok .rendeltetésszerű .használatához .szükséges, .különböző .hozzájárulá

sok .megfizetése .alapján .szerzett .használati .jog . .(Ilyen .hozzájárulások .például .a .vízi
közműfejlesztési .hozzájárulás, .villamos .energia .hálózati .csatlakozási .díj, .gázhálózati .
csatlakozási .díj .stb .)

Eze .ket .a . tar .tal .muk .ban .va .gyo .ni .ér .té .kű . jo .go .kat . (amennyiben .egy .évnél .hosszabb .
időtartamra . szólnak) .az . in .gat .la .nok .kö .zött, .de .kü .lön .so .ron .kell .ki .mu .tat .ni, .mert .az .
in .gat .la .no .kon .ala .pí .tot .ták .őket, .de .hasz .nos .élet .tar .ta .muk .ál .ta .lá .ban .az .in .gat .la .nok .hasz
nos . élet .tar .ta .má .tól . el .vá .lik . . (Az . egy . évnél . rövidebb . időszakra . szóló . vagyoni . értékű .
jogok . beszerzését . igénybe . vett . szolgáltatásként . kell . elszámolni . a . költségek . között, .
megfelelően .alkalmazva .az .időbeli .elhatárolás .elvét .is .a .költségelszámolásban .)

Tárgyieszközökbeszerzéseaszámvitelitörvényben
Az . esz .kö .zök . be .ke .rü .lé .si . (be .szer .zé .si, . elő .ál .lí .tá .si) . ér .té .ké .nek . tar .tal .má .ról . az . Szvt . .

47–51 . .§ai .ren .del .kez .nek . .A .tár .gyi .esz .kö .zök .be .szer .zé .si .ér .té .ké .nek .meg .ha .tá .ro .zá .sát .az .
Szvt . .47–48 . .§ai .tar .tal .maz .zák . .Az .Szvt . .47 . .§ .(1) .be .kez .dé .se .sze .rint .az .esz .köz .be .ke .rü
lé .si .(be .szer .zé .si, .elő .ál .lí .tá .si) .ér .té .ke .az .esz .köz .meg .szer .zé .se, .lé .te .sí .té .se, .üzem .be .he .lye .zé
se . ér .de .ké .ben . az . üzem .be . he .lye .zé .sig, . a . rak .tár .ba . tör .té .nő . be .szál .lí .tá .sig . fel .me .rült, . az .
esz .köz .höz .egye .di .leg .hoz .zá .kap .csol .ha .tó .té .te .lek .együt .tes .össze .ge .

Ez .az .ér .ték .ál .ta .lá .ban .az .en .ged .mé .nyek .kel .csök .ken .tett, .fel .árak .kal .nö .velt .vé .tel .árat, .
to .váb .bá .az .esz .köz .be .szer .zé .sé .vel, .üzem .be .he .lye .zé .sé .vel, .rak .tár .ba .tör .tént .be .szál .lí .tá .sá
val .kap .cso .lat .ban .fel .me .rült .szál .lí .tá .si .és .ra .ko .dá .si, .ala .po .zá .si, .sze .re .lé .si, .üzem .be .he .lye .zé
si, .köz .ve .tí .tői .te .vé .keny .ség .el .len .ér .ték .ét, .dí .ja .it, .a .bi .zo .má .nyi .dí .jat, .a .be .szer .zés .hez .kap
cso .ló .dó . adó .kat . és . adó .jel .le .gű . té .te .le .ket, . va .la .mint . a . vám .ter .he .ket . fog .lal .ja . ma .gá .ban . .
A .be .szer .zé .si .ér .ték .ré .szét .ké .pe .zi .az .elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott, .de .le .nem .von .ha .tó .ál .ta .lá
nos .for .gal .mi .adó .is .
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A .tár .gyi .esz .köz .be .szer .zé .sé .vel .egyidőben .vagy .an .nak .üzem .be .he .lye .zé .sé .ig .be .szer
zett, . a . tár .gyi . esz .köz . biz .ton .sá .gos . üze .mel .te .té .sé .hez, . ren .del .te .tés .sze .rű . hasz .ná .la .tá .hoz .
szük .sé .ges .tar .to .zé .kok, .tartalék .alkatrészek .be .szer .zé .si .ér .té .ke .– .füg .get .le .nül .at .tól, .hogy .
az .a .tár .gyi .esz .köz .szám .lá .zott .ér .té .ké .ben .vagy .kü .lön .szám .lá .ban .je .le .nik .meg .– .a .tár .gyi .
esz .köz .be .ke .rü .lé .si .(be .szer .zé .si) .ér .té .ke .ré .szé .nek .te .kin .ten .dő .az .Szvt . .48 . .§ .(7) .be .kez .dé
se .sze .rint .

A .tár .gyi .esz .köz .be .szer .zé .sé .hez .ka .pott .vis . .sza .nem .té .rí .ten .dő .tá .mo .ga .tás .ös . .sze .ge .nem .
csök .ken .ti . a . tár .gyi . esz .köz .be .szer .zé .si . ér .té .két, . az .az .pél .dá .ul .nem . le .het . a . vé .tel .ár .ból . a .
ka .pott .gép .be .szer .zé .si .tá .mo .ga .tást .le .von .ni, .és .ezen .ös . .szeg .nek .meg .fe .le .lő .en .hasz .ná .lat .ba .
ven .ni .

Ugyan .így .nem .ré .sze .a .be .szer .zé .si .ér .ték .nek .a .le .von .ha .tó .elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .ál .ta
lá .nos .for .gal .mi .adó, .to .váb .bá .az .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .ról .szó .ló .tör .vény .sze .rint .el .len
ér .ték . ará .nyá .ban . meg .osz .tott . elő .ze .te .sen . fel .szá .mí .tott . ál .ta .lá .nos . for .gal .mi . adó . le . nem .
von .ha .tó .há .nya .da .

In .gat .lan .be .szer .zé .se .kor .a .fel .so .rol .ta .kon .túl .me .nő .en .a .be .szer .zé .si .ér .ték .ré .szét .ké .pe .zi .
a .va .gyon .szer .zé .si .il .le .ték, .il .let .ve .a .kü .lön .bö .ző, .jog .sza .bá .lyon .ala .pu .ló .ha .tó .sá .gi .igaz .ga .tá .si, .
szol .gál .ta .tá .si .dí .jak .ös . .sze .ge .

Az .Szvt . .48 . .§ .(5) .be .kez .dé .se .sze .rint, .ha .a .vál .lal .ko .zás .olyan .épí .té .si .tel .ket .(föld .te .rü
le .tet) .szer .zett .be, .ame .lyen .épü .let, .épít .mény .ta .lál .ha .tó, .és .ha .az .épü .le .tet, .az .épít .ményt .
ren .del .te .tés .sze .rű .en .nem .ve .szik .hasz .ná .lat .ba .(az .épü .let, .épít .mény .ren .del .te .tés .sze .rű .en .
nem .hasz .no .sít .ha .tó), .ak .kor .az .épü .let, .épít .mény .be .szer .zé .si, .bon .tá .si .költ .sé .ge .it, .to .váb .bá .
a .vá .sá .rolt .te .lek .nek .épít .ke .zés .re .al .kal .mas .sá .té .te .le .ér .de .ké .ben .vég .zett .mun .kák .költ .sé .ge
it, .rá .for .dí .tá .sa .it .a .te .lek .(a .föld .te .rü .let) .ér .té .két .nö .ve .lő .be .szer .zé .si .költ .ség .ként .kell .el .szá
mol .ni .a . te .lek .(a .föld .te .rü .let) .bon .tás .utá .ni .(az .üres .te .lek) .pi .a .ci .ér .té .ké .nek .meg .fe .le .lő .
ös . .sze .gig, . az . ezt . meg .ha .la .dó . költ .sé .ge .ket, . rá .for .dí .tá .so .kat . a . meg .va .ló .su .ló . be .ru .há .zás .
(az .épü .let, .az .épít .mény) .be .ke .rü .lé .si .(be .szer .zé .si) .ér .té .ke .ként .kell .fi .gye .lem .be .ven .ni .

Az .in .gat .lan .be .szer .zé .si .ér .té .ké .ben .fi .gye .lem .be .kell .ven .ni .az .in .gat .lan .ér .té .ké .be .– .szer
ző .dés .alap .ján .– .be .szá .mí .tott, .ko .ráb .ban .a .bér .le .ti .jog .meg .vá .sár .lá .sa .cí .mén .fi .ze .tett, .bér
le .ti .jog .ként .ki .mu .ta .tott .(még .le .nem .írt) .ös . .sze .get .[Szvt . .48 . .§ .(4) .bek .] .

Az .in .gat .la .nok .kö .zött .lé .vő .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .go .kat .is .tár .gyi .esz .köz .ként .kell .ki .mu .tat
ni . .A .tör .vény .rész .le .te .zi .az .ide .tar .to .zó .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .go .kat . .A .26 . .§ .(3) .be .kez .dé .se .
sze .rint .az .in .gat .la .nok .hoz .kap .cso .ló .dó .va .gyo .ni .ér .té .kű .jo .gok .kü .lö .nö .sen: .a .föld .hasz .ná
lat, .a .ha .szon .él .ve .zet .és .hasz .ná .lat, .a .bér .le .ti .jog, .a .szol .gal .mi .jog, .az .in .gat .la .nok .ren .del
te .tés .sze .rű . hasz .ná .la .tá .hoz . kap .cso .ló .dó . – . jog .sza .bály .ban . ne .ve .sí .tett . – . hoz .zá .já .ru .lá .sok .
meg .fi .ze .té .se . alap .ján . szer .zett . hasz .ná .la .ti . jog, . va .la .mint . az . in .gat .lan .hoz . kap .cso .ló .dó .
egyéb .jo .gok . .(Az .előb .bi .ek .ben .em .lí .tett .hoz .zá .já .ru .lá .sok .le .het .nek .például .a .víz .és .csa
tor .na .hasz .ná .la .ti .hoz .zá .já .ru .lás, .a .villamosfejlesztési .hoz .zá .já .ru .lás, .a .gáz .el .osz .tó .ve .ze .ték
re .vo .nat .ko .zó .há .ló .zat .fej .lesz .té .si .hoz .zá .já .ru .lás .stb .)

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Tárgyieszközökbeszerzésénekelszámolása
A .vé .tel .ár .el .szá .mo .lá .sa
T .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok . – .K .455 . .Be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók

Az .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 . .Be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók .(ha .le .von .ha .tó)
T .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok . – .K .455 . .Be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók .(ha .nem .le .von .ha .tó)

Az .utó .lag .ka .pott, .szám .lá .zott .en .ged .mé .nyek .el .szá .mo .lá .sa
T .455 . .Be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók . – .K .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok

A .be .szer .zés .hez .kap .cso .ló .dó .szál .lí .tá .si .költ .ség, .kap .cso .ló .dó .áfa .el .szá .mo .lá .sa
T .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok . – .K .455 . .Be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók
T .466 . .Elő .ze .te .sen .fel .szá .mí .tott .áfa . – .K .455 . .Be .ru .há .zá .si .szál .lí .tók .(ha .az .áfa .levonható)
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A .be .szer .zés .sel .kap .cso .la .tos .adók, .il .le .té .kek, .ter .mék .díj .el .szá .mo .lá .sa
T .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok . – .K .463 . .Költ .ség .ve .té .si .be .fi .ze .té .si .kö .te .le .zett .sé .gek

A .be .szer .zés .hez .kap .cso .ló .dó .vám .te .her .el .szá .mo .lá .sa
T .161 . .Be .fe .je .zet .len .be .ru .há .zá .sok – .K .465 . . .Vámhatósággal .szembeni .kötelezettségek .

el .szá .mo .lá .si .szám .la

A .té .te .lek .pénz .ügyi .ren .de .zé .se
T .45–47 . .Rö .vid .le .já .ra .tú .kö .te .le .zett .sé .gek . – .K .38 . .Pénz .esz .kö .zök

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

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

Szám vi te li ta nács adó

Te lek vá sár lás szám vi te li el szá mo lá sa
(A Számviteli tanácsadó 2010. novemberi számában megjelent cikk hatályosított 
változata.)
A vállalkozások többféle hasznosítási céllal vásárolhatnak földterületet. A vásárolt föld-
területen kialakíthatnak építési telkeket, és ezeket értékesíthetik, vagy a kialakított 
telekre épületeket, lakásokat építenek, és a lakásokat értékesítik a telekhányaddal 
együtt, vagy saját termelő, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb gazdasági tevékeny-
ségük végzése érdekében szükséges épületeket, építményeket hoznak létre rajta.

1. Földterület vásárlása telekértékesítés céljából
Ha egy vállalkozás azzal a céllal vásárol földterületet, hogy azon több építési telket 

alakítson ki, majd azokat értékesítse, akkor a vásárolt földterület beszerzési értékét 
– hiszen értékesítési céllal vásárolta – a készletek között, áruként kell kimutatni.

A telek kialakításának esetlegesen felmerülő, a telek értékéhez hozzákapcsolható, 
önálló eszközként ki nem mutatható tételeit a telek (áruként kimutatott) értékének növe-
kedéseként kell elszámolni. Ezeket a munkálatokat a vállalkozás megrendelheti, és 
akkor a munkálatokat elvégző vállalkozás számlája szerinti értékkel kell növelni a 
beszerzési értéket, vagy saját vállalkozásban alakítja ki a telkeket, és akkor az ennek 
során felmerült költségek, ráfordítások képezik a bekerülési értéket növelő tételek 
körét. (A saját, illetve a más vállalkozások által elvégzett munkálatok vegyesen is előfor-
dulhatnak természetesen.) A telek kialakítás (az értékesítésre kerülő telek létrehozása) 
tehát nem válik saját termelésű készletté, annak felmerülő tételeit az árukészletek 
között kell gyűjteni, és az értékesítéskor onnan kell annak könyv szerinti értékét eladott 
áruk beszerzési értékeként elszámolni. (A számviteli elszámolási eljárás megegyezik 
azzal, amikor egy-egy nagyobb egységben vásárolt árucikket a vállalkozásnál feldara-
bolnak, kisebb kiszerelésbe csomagolnak, szeletelnek stb. Ekkor szintén nem minősül 
a vállalkozás tevékenysége késztermék-előállításnak, hanem a tevékenységgel kapcso-
latban felmerült költségekkel, ráfordításokkal a vásárolt készlet bekerülési értékét kell 
megnövelni.)

2. Földterület vásárlása lakásértékesítés céljából
Ha a vállalkozás azzal a céllal vásárol földterületet, hogy azon lakásokat építsen, és 

azokat fogja értékesíteni, akkor a vásárolt földterület beszerzési értékét szintén a kész-
letek között, áruként kell kimutatni. A telek kialakításának esetlegesen felmerülő, a telek 
értékéhez hozzákapcsolható, önálló eszközként ki nem mutatható (saját vagy idegen 
vállalkozásban végzett) tételeit a telek (áruként kimutatott) értékének növekedéseként 
kell elszámolni. A telkek az elkészült felépítménnyel együtt, de önálló eszközként (külön 
tételben) kerülnek értékesítésre, áru jellegüket nem veszítik el. A lakások értékesítése-
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kor a lakásokhoz tartozó telekhányad előzőek szerint kialakított (könyv szerinti) értékét 
kell eladott áruk beszerzési értékeként elszámolni.

3. Földterület vásárlása épület létrehozása és saját hasznosítása céljából
Amennyiben a vállalkozás azért vásárol földterületet, hogy azt saját gazdasági tevé-

kenysége céljaira tartósan hasznosítsa (például gazdasági épületeket építsen fel rajta), 
a földterület beszerzési értékének elszámolása beruházásként történik. A telek-
kialakításának esetlegesen felmerülő, a telek értékéhez hozzákapcsolható, önálló 
eszközként ki nem mutatható tételeit a telek (beruházásként kimutatott) értékének 
növekedéseként kell elszámolni. A telek aktiválására legkorábban annak birtokbavéte-
lekor lehet, legkésőbb a telekkialakítás munkálatainak befejeztekor, illetve az 
épületberuházás megkezdéséig kell sort keríteni. A telek ingatlanok közötti kimutatása 
tehát nem a telken felépített, elkészült épület használatbavételekor történik, hiszen a 
telket már az építkezéshez is használatba kell venni.

Ha a megvásárolt telken a vállalkozás szándékai szerint lebontandó, használatba 
nem vett épület található (mert például az épület, építmény rendeltetésszerűen nem 
hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, ráfordításait, 
továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák 
költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell 
elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő 
összegig. A telek piaci értékét meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló 
beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe 
venni. (Ha az épületberuházás a bontás üzleti évében nem kezdődik el, akkor az előbbi, 
a telek piaci értékét meghaladó összeget a beruházások között kell kimutatni a mérleg-
ben.) Ha a megvásárolt telket annak építkezésre alkalmassá tételét követően értékesí-
tik, akkor a telek piaci értékét meghaladó – épületbeszerzéssel, bontással kapcsola-
tos – költségeket a tárgyévi eredmény terhére kell elszámolni.

Az épületbontás elszámolása
(A Számviteli tanácsadó 2017. decemberi számában megjelent cikk hatályosított 
változata.)
A vállalkozási tevékenység alapvetően valamilyen többletérték előállítására irányuló 
tevékenység. A tulajdonosok a cégüket azért hozzák létre, hogy annak tevékenységé-
vel olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, vagy olyan termékeket állítsanak elő, amelyekben 
hozzáadott értéket teremtenek: a cég által felhasznált erőforrások segítségével létreho-
zott érték több, mint a felhasznált erőforrások értékének összege.

Ennek megfelelően a számviteli elszámolások is jellemzően az értékgyarapítás, a 
növekedés, építés, előállítás témakörét érintik, mint a gazdálkodók legjellemzőbb tevé-
kenységi köre. Még a veszteséggel működő társaságok jelentős részéről is elmondha-
tó, hogy működése során megkísérelt többletértéket létrehozni, de a tevékenység 
költsége meghaladta annak bevételeit.

Viszonylag kevés olyan gazdasági esemény adódik, amikor egy cégnek a működése 
azt diktálja, hogy egy már létrehozott értéket semmisítsen meg, romboljon le. Ezekben 
az esetekben a hosszabb távú, jelentősebb célok elérése érdekében állhat elő az a 
gazdasági racionalitás, amely megkívánja már létrehozott javak elpusztítását. Ide tartoz-
hatnak jellemző példaként az egyes selejtezéshez kapcsolódó megsemmisítések, 
valamint a címben is említett bontási munkálatok.

A bontási munkálatok különlegessége a fentieken túl, hogy mindamellett, hogy már 
létrehozott javak megsemmisítésére irányulnak, maga a tevékenység is meglehetősen 
költséges. Adódik tehát a kérdés, hogy hogyan kell elszámolni a számvitelben egy 
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olyan tevékenység költségeit, amelynek célja a vállalkozás tulajdonában lévő egyik 
eszköz megsemmisítése.

A válasz, azaz a számviteli elszámolás, attól függ, hogy milyen indokkal és milyen 
jövőbeli szándékkal kerül sor egy épület bontására. A számviteli törvényben leírt –, 
illetve abból kikövetkeztethető – elszámolási módok alapján az épületek bontásának az 
alábbi eseteit érdemes megkülönböztetni:

– újonnan vásárolt telken lévő épület elbontása, használatbavétel nélkül;
– korábban már használatba vett épület elbontása feleslegessé válás okán;
– korábban már használatba vett épület elbontása egy új építkezés miatt;
– már meglévő épület átalakítási munkálatai során felmerült bontási munkálatok.
1. Újonnan vásárolt telken lévő épület elbontása, használatbavétel nélkül
A gazdasági életben előfordul, hogy olyan telkek adásvétele történik, amelyek kap-

csán egyértelmű, hogy az új tulajdonos azt egy új épület felépítésére fogja használni, 
azonban azon még épületek állnak. Az új tulajdonos számára a legcélszerűbb, ha már 
az eladó „megtisztítja” a területet az olyan, ott maradt, gazdaságosan már nem használ-
ható épületektől, amelyek az új építkezést akadályozzák. Ha az eladó ezt mégsem teszi 
meg, akkor az adásvételt követően a bontási feladatok a vevőre hárulnak. Az ilyen telkek 
esetén a piacon is megfigyelhető az a jelenség, hogy drágábbak a teljesen üres telkek, 
mint a néhány öreg, nem használható épületet tartalmazó telkek. A kettő ár közötti 
különbséget éppen a bontás várható költsége okozza.

Ezt az összefüggést a számviteli törvény az aktiválási szabályok közé is beemelte. 
A bontás itt tulajdonképpen a telek értékét növeli arra a szintre, amibe üresen került 
volna. A számviteli törvény 47. §-ának (5) bekezdése szerint „építési telek (földterület) 
és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, 
az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény ren-
deltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási 
költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében 
végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszer-
zési költségként kell elszámolni”. A jogalkotó arra is fordított figyelmet, hogy egy túl 
drágán elvégzett bontás miatt a telek értéke a fenti szabály miatt ne emelkedhessen az 
üres telkek értéke fölé, ezért a telek bekerülési értékét csak a piaci értéknek megfele-
lő összegig lehet növelni, ezt követően a bontási költségeket a megvalósuló beruházás 
bekerülési értékében kell figyelembe venni.

A fenti szabály talán egyetlen gyenge pontja az időhorizonton történő értelmezése. 
Természetesen, ha a telek vásárlása, a bontás és az új beruházás megkezdése közvet-
len egymás után történik, akkor a szabály egyértelmű és jól alkalmazható. A gyakorlat-
ban azonban előfordulhat, hogy a telek vásárlása és a bontási munkák között akár évek 
is eltelnek, hiszen amíg az új beruházás megkezdése nem kerül belátható közelségbe, 
addig a régi épületeket is érdemes meghagyni, mivel a bontási költségek megtérülése 
még távoli. A törvény ebből a szempontból „csak” annyit ír elő, hogy a fentiek akkor 
alkalmazhatóak, ha az épületeket még nem vették rendeltetésszerűen használatba. 
Feltételezve, hogy ezek valóban már használhatatlan épületek, előfordulhat, hogy akár 
évekig állnak használatlanul a vállalkozás tulajdonában (és könyveiben), mielőtt a bon-
tásra sor kerül. Megítélésünk szerint a fenti 47. § (5) bekezdés ebben az esetben is 
alkalmazható. Azonban a koherencia úgy marad fent, ha a használatba nem vett ingat-
lan a vásárlástól a bontásig a törvénynek megfelelően a Beruházások között szerepel.

Fontos megemlíteni, hogy ha a bontásra évekkel később kerül sor, akkor az aktivá-
lási érték maximumaként megjelölt üres telek piaci értékét természetesen nem az 
eredeti vásárlás időpontjára kell vizsgálni, hanem a bontás, és a bontási költség telekre 
aktiválásának időpontjában.
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Szintén lehetőség van időbeli csúszásra a bontás és az új épület munkálatainak 
megkezdése között. Ha a bontási költség aktiválásával a telek piaci értéke meghaladná 
az üres telkek értékét, akkor a többletet az új épület értékében kell figyelembe venni. 
Igaz ez akkor is, ha az új építkezés csak jóval a bontás után kezdődik meg, hiszen itt 
sem tartalmaz a törvény időbeli kikötéseket. Ebben az esetben a beruházás megkez-
déséig a bontási költségek a Beruházás számlán szerepelnek.

2. Korábban már használatba vett épület elbontása feleslegessé válás okán
A fentiektől merőben eltérő eset, ha a vállalkozás egy már korábban használatba vett 

épületét nem kívánja tovább használni, és a fenntartási költségek elkerülése okán (vagy 
egyéb okokból, pl. tereprendezés) lebontja azt. A törvény ezt az esetet külön nem 
nevesíti, azaz az egyébként érvényes számviteli szabályok szerint kell eljárni. Ez azt 
jelenti, hogy ha az adott épületnek a bontás időpontjában még volt könyv szerinti érté-
ke, akkor azt a törvény 53. § (1) bekezdésének b) pontja alapján terven felüli érték-
csökkenésként le kell írni. Ezt követően a már értékkel nem bíró épületet ki kell vezetni 
a könyvekből. Amennyiben a bontás során értékkel bíró hulladékanyagok is keletkez-
nek, úgy azok értékével az elszámolt terven felüli ráfordítást csökkenteni kell. A bontási 
költségek ebben az esetben a tárgyév költségeiként fognak megjelenni.

3. Korábban már használatba vett épület elbontása egy új építkezés miatt
Egy új építkezés miatt is sor kerülhet egy már használatba vett épület elbontására. 

Az eddig ismertetett két szabály alapján azt gondolhatnánk, hogy ez a változat a kettő 
ötvözeteként kezelhető. Azaz az épület könyv szerinti értékét terven felüli értékcsökke-
nésként kell kivezetni, míg a felmerült bontási költségek az új beruházás bekerülési 
értékét fogják növelni. Megítélésem szerint ez lenne a helyes megoldás, azonban 
– tekintve, hogy ez a kezelés eltér az általánostól – az alkalmazásához a számviteli 
törvény idevonatkozó konkrét előírása lenne szükséges. A törvény foglalkozik is ezzel a 
témával a 47. § (6) bekezdésében, azonban némi bizonytalanságot is hordoz magában 
az ott leírt szabály. A törvény szerint „egy adott beruházás miatt lebontott és újraépí-
tett épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési (beszer-
zési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az újraépített eszköz beke-
rülési (beszerzési) értékének minősül”.

Abban az esetben tehát, ha az épület elhelyezkedése akadályozta az új beruházás 
megépítését („útban volt”), és emiatt el kellett bontani, majd egy másik helyen újraépí-
teni, akkor a törvény egyértelműen előírja, hogy a bontás költségeit az új beruházás 
bekerülési értékében kell figyelembe venni. (Az újra megépített épület költségei termé-
szetesen az új ingatlan értékébe kerülnek.) Nem világos azonban, hogy mi volt a jogal-
kotó célja azzal, hogy külön kiemelten szabályozta ezt az esetet. Miért kellene másho-
gyan kezelni egy új beruházás miatt elbontott régi épület bontási költségeit akkor, ha azt 
az épületet máshol újra felépítik, mint akkor, ha az elbontott épületet már nem építik fel 
újra (mert például a funkcióinak majd az újonnan épülő beruházás ad helyet)?

Ez sajnos következetlenség a szabályozásban, ami – mint minden esetben – bizony-
talanságot szül a jogalkalmazás során. Ha tehát az elbontott épület nem kerül újraépí-
tésre, akkor nincs olyan jogszabályhely, amely megengedné a társaságnak, hogy a 
bontás költségeit az elbontás után megvalósított beruházás bekerülési értékébe beszá-
mítsa. Így vagy követi az általános szabályokat és a bontást költségként számolja el (egy 
esetleges adóellenőrzés során ezzel mindenképp kényelmetlen kérdések elé nézve), 
vagy a könyvvizsgálójával egyeztetve eltér a törvény szabályaitól [4. § (4) bekezdés] 
annak érdekében, hogy a valós, megbízható összképet bemutathassa.

Egy példával szemléltetve a fenti ellentmondást: Ha egy vállalkozás az ipari területén 
készülő nagy iparcsarnok beruházás kapcsán az útban lévő portaépületet elbontja és 
egy másik helyen, másik bejárat mellé felépíti, akkor a bontás költsége bekerül az ipar-
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csarnok bekerülési értékébe. Ha nem épít új portaépületet (mert az iparcsarnokban 
lesz portahelység kialakítva), akkor a bontási költség nem kerül be az iparcsarnok 
értékébe. Ez nyilvánvalóan nem következetes szabály ebben a formájában.

4. Már meglévő épület átalakítási munkálatai során felmerült bontási munká-
latok

A bontás témakörével kapcsolatban a gyakorlatban felmerülnek olyan kérdések is, 
amelyek az átalakítási munkálatokhoz kapcsolódó, azokat megelőző bontási munkák 
költségeire vonatkoznak. Ha egy épületen felújítás, átalakítás történik, akkor sok eset-
ben műszaki okokból bizonyos részegységeket el kell bontani. Azonban ezekben az 
esetekben maga az épület tovább működik, sőt várhatóan a munkák befejeztével maga-
sabb értéket, jobb színvonalat fog képviselni. Az ilyen keretek között felmerült bontási 
költségek a felújítás részének tekinthetők, és mint ilyenek, az épület értékét növelő 
tételként kell könyvelni őket.

Látható, hogy a bontási munkálatok könyvviteli kezelése több módon is történhet, 
attól függően, hogy milyen keretek között valósult meg a bontás. Akár tárgyévi költség-
ként elszámolva, akár eszközök értékébe beépülve a felmerült költségekről a társaság 
azt feltételezi, hogy azok megtérülnek a vállalkozási tevékenység eredményében, 
hiszen ebbéli reménye nélkül egy cég sem semmisítené meg a korábban megszerzett 
eszközeit.

Tár gyi esz kö zök ér té ke sí té se
Azeseményleírása,bemutatása
A .vál .lal .ko .zás .nem .csak .a .kész .le .te .it, .ha .nem .az .egyéb .esz .kö .ze .it .is .ér .té .ke .sít .he .ti . .Tár .gyi .
esz .köz .ér .té .ke .sí .té .sé .ről .ak .kor .be .szé .lünk, .ha .a .vál .lal .ko .zás .va .la .mely .már .ak .ti .vált .(hasz
ná .lat .ba .vett) .tár .gyi .esz .kö .zét, .vagy .fo .lya .mat .ban .lé .vő .(be .fe .je .zet .len) .be .ru .há .zá .sát .köz
vet .le .nül .ér .té .ke .sí .ti . .Az .ér .té .ke .sí .tés .a .tár .gyi .esz .kö .zért .ka .pott, .szer .ző .dés .sze .rin .ti .be .vé .tel .
el .szá .mo .lá .sát, . il .let .ve . a . tár .gyi . esz .köz . ál .lo .mány .ból . tör .té .nő . ki .ve .ze .té .sét, . valamint . a .
bevétel .és .a .kivezetett .érték .közötti .különbözet .elszámolását .előjeltől .függően .bevé
telként . vagy . ráfordításként . . A . könyvelés . a . gyakorlatban . vagy . a . bevétel . és . a . könyv .
szerinti .érték .bevétel .és .ráfordításszámlára .történő, .teljes .összegű .elszámolásával .és .
az .eredményszámlák .(a .kisebbik .eredménytényező .összegében .történő) .összevezeté
sével, .vagy .technikai .számla .alkalmazásával .történhet .

Amen . .nyi .ben . a . tár .gyi . esz .közt . köz .vet .le .nül . azu .tán . ér .té .ke .sí .tik, . mi .u .tán . ki .von .ták . a .
ter .me .lés .ből, .ak .kor .kell .így .el .jár .ni . .Ha .a .tár .gyi .esz .közt .a .hasz .no .sí .tá .si .cél .já .nak .meg .vál
to .zá .sa .után .nem .ér .té .ke .sí .tik .(il .let .ve .ar .ra .köz .vet .len .szán .dék .sincs), .ak .kor .a .tár .gyi .esz
közt .át .kell .so .rol .ni .a .for .gó .esz .kö .zök .(kész .le .tek) .kö .zé, .és .az .eset .le .ges .ké .sőb .bi .ér .té .ke
sí .té .se .kor .a .kész .le .tek .ér .té .ke .sí .té .sé .re .vo .nat .ko .zó .sza .bá .lyo .kat .kell .rá .al .kal .maz .ni .

A .tár .gyi .esz .köz .ér .té .ke .sí .té .se .kor .az .ér .té .ke .sí .tés .nap .já .ig .ter .je .dő .idő .szak .ra .a .terv .sze
rin .ti . ér .ték .csök .ke .né .si . le .írást . el . kell . szá .mol .ni, .majd . an .nak .ös . .sze .gét . – . az . eset .le .ge .sen .
ko .ráb .ban . el .szá .molt . ter .ven . fe .lü .li . ér .ték .csök .ke .nés .sel, . a . ter .ven . fe .lü .li . ér .ték .csök .ke .nés .
vissza .írá .sá .val . együtt . – . az . esz .köz . brut .tó . ér .té .két . csök .ken .tő . té .tel .ként . kell . el .szá .mol .ni .
(ös . .sze .ve .zet .ni) . .A .tár .gyi .esz .köz .nek .ezen .el .szá .mo .lá .si .lé .pé .sek .után .ki .ala .ku .ló .könyv .sze
rin .ti .(net .tó) .ér .té .két .kell .ki .ve .zet .ni .és .összevetni .a .tárgyi .eszközért .kapott .ellenértékkel .

A .tár .gyi .esz .köz .köz .vet .len .ér .té .ke .sí .té .se .nem .tar .to .zik .a .vál .lal .ko .zás .fő .te .vé .keny .sé .gé
be, .ezért .an .nak .nyeresége .az .egyéb .bevételek, .vesztesége .az .egyéb .rá .for .dí .tá .sok .kö .zött .
szá .mo .lan .dó .el .

Tárgyieszközökértékesítéseaszámvitelitörvényben
A .tárgyi .eszköz .értékesítésével .kapcsolatos .eredményhatást .az .üzemi .eredményen .

belül, . de . nem . az . értékesítéshez . kapcsolódó . árbevételként . és . ráfordításként .
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(elábéként), .hanem .egyéb .tételként .kell .megjeleníteni . .Az .Szvt . .77 . .§ .(3) .bekezdés .
e) .pontja .szerint .a .tárgyi .eszköz .értékesítése .esetén .az .értékesítésből .származó .bevé
tel .és .a .könyv .szerinti .érték .különbözetét, .amennyiben .a .bevétel .meghaladja .a .könyv .
szerinti .értéket, .az .értékesítéskor .egyéb .bevételként .kell .elszámolni .

A .tárgyi .eszközt .értékesítéskor .a .könyvekből .ki .kell .vezetni, .az .Szvt . .81 . .§a .(3) .
bekezdés .c) .pontja .szerint .a .tárgyi .eszköz .értékesítése .esetén .az .értékesítésből .szár
mazó .bevétel .és .a .könyv .szerinti .érték .különbözetét, .amennyiben .a .könyv .szerinti .
érték .meghaladja .a .bevételt, .az .értékesítéskor .az .egyéb .ráfordítások .között .kell .elszá
molni .

A . tár .gyi . esz .köz . ér .té .ke .sí .té .sé .re . vo .nat .ko .zó . sza .bá .lyo .kat . kell . al .kal .maz .ni . – . az . Szvt . .
77 . .§ .(3) .be .kez .dés .e) .pont .ja .sze .rint .– .ak .kor .is, .ha .a .tár .gyi .esz .közt

– .va .la .mi .lyen .fenn .ál .ló .kö .te .le .zett .ség .tel .je .sí .té .se .fe .jé .ben,
– .cse .re .szer .ző .dés .ke .re .té .ben,
– .gaz .da .sá .gi .tár .sa .ság .nál .a .jegy .zett .tő .ké .nek .tő .ke .ki .vo .nás .sal .tör .té .nő .le .szál .lí .tá .sa .kor .a .

be .vont .rész .vé .nyek, .üz .let .ré .szek, .va .gyo .ni .be .té .tek .el .le .né .ben
ad .ják .át . .Ez .esetekben .a .számlázott, .a .csereszerződés, .a .megállapodás, .a .létesítő .

okiratban, . annak .módosításában . szereplő, . általános . forgalmi . adót .nem . tartalmazó .
értéket .kell .összevetni .a .kivezetett .könyv . szerinti . értékkel .és .különbözetet .előjeltől .
függően .egyéb .bevételként .vagy .egyéb .ráfordításként .elszámolni .

A .be .vé .tel .vagy .a .rá .for .dí .tás .el .szá .mo .lá .sa .kor .a .szer .ző .dés, .meg .ál .la .po .dás .sze .rin .ti .tel
je .sí .tés . idő .pont .ja .a .meg .ha .tá .ro .zó, .ez .dön .ti .el, .hogy .me .lyik .üz .le .ti .év .re .kell .köny .vel .ni .
ezen .té .te .le .ket .

Az ese mény szám vi te li el szá mo lá sa
Tárgyieszközökértékesítésénekelszámolása
A .köny .ve .lés .négy .lo .gi .kai .lé .pés .ben .old .ha .tó .meg:
a)Azértékcsökkenéskivezetésénekelszámolása
A .tár .gyi .esz .köz .ér .té .ke .sí .té .sig .el .szá .molt .terv .sze .rin .ti .ér .ték .csök .ke .nés .ének .ki .ve .ze .té .se
T .129–159 . . .Tárgyi .eszközök .terv .szerinti .

értékcsökkenése
– .K .12–15 . .Tárgyi .eszközök

A .tár .gyi .esz .köz .ér .té .ke .sí .té .sig .el .szá .molt .ter .ven .fe .lü .li .ér .ték .csök .ke .nés .ének .ki .ve .ze .té .se
T .128–158 . . .Tárgyi .eszközök .terven .felüli .

értékcsökkenése
– .K .12–15 . .Tárgyi .eszközök

b)Anettóértékkivezetéseatárgyieszközökállományából
A .tár .gyi .esz .köz .fenn .ma .ra .dó .könyv .sze .rin .ti .(net .tó) .ér .té .ké .nek .ki .ve .ze .té .se
T .861 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .

eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .negatív .különbözet

– .K .12–15 . .Tárgyi .eszközök

c)Abevételelszámolása
Az .ér .té .ke .sí .tés .be .vé .tel .ének .el .szá .mo .lá .sa
T .368 . .Kü .lön .fé .le .egyéb .kö .ve .te .lé .sek . – .K .961 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .

eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .pozitív .különbözet

A .kap .cso .ló .dó .fi .ze .ten .dő .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó .el .szá .mo .lá .sa
T .368 . .Kü .lön .fé .le .egyéb .kö .ve .te .lé .sek . – .K .467 . .Fi .ze .ten .dő .ál .ta .lá .nos .for .gal .mi .adó

A .pénz .ügyi .ren .de .zés
T .38 . .Pénz .esz .kö .zök . – .K .368 . .Kü .lön .fé .le .egyéb .kö .ve .te .lé .sek

d)Abevételésaráfordításösszevezetéseakisebbikösszegében
T .961 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .

eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .pozitív .különbözet

– .K .861 . . .Értékesített .immateriális .javak, .tárgyi .
eszközök .eladási .ára .és .könyv .szerinti .
értéke .közötti .negatív .különbözet
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