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 Az új közteher nem csak a sajtótermékek kiadóit és a kereskedelmi televíziókat érinti, hiszen az adó alanyává válhat 
bármely személy vagy szervezet, amely gazdasági reklámot vagy kereskedelmi közleményt tesz közzé. (2014 
évi XXII (Ratv) 
 
Értelmező rendelkezések: Nyomtatott anyagnak a nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, 
reklámposzter minősül a Ratv. 1. § 6. pontja alapján. Figyelemmel arra, hogy e meghatározás nem szűkíti le a nyomtatott 
anyag fogalmát a csak papírra nyomtatott reklámanyagokra, így – értelemszerűen – ilyen reklámhordozó lehet minden 
anyag, amire reklámot nyomtatnak (például: a reklámcélú póló, molinó, reklámtoll, kitűző, karszalag függetlenül annak 
alapanyagától). (NEM adóköteles a névjegy, levélpapír, kitűző) 

 3. § Az adó alanya 

 a) az Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató, 

 b) az a) pont alá nem tartozó, olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább felében 
magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé, 

 c) a sajtótermék a) pont alá nem tartozó kiadója, 

 d) a szabadtéri reklámhordozót, valamint a reklám elhelyezésére szolgáló bármely járművet, nyomtatott 
anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet, 

 e) az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője. 

 

 



 A fizetési és bevallási kötelezettség alól mentesülhetnek az adóalanyok a 
félmilliárd forintot el nem érő adóalap esetén, azonban az adminisztratív 
kötelezettségek alól nem mentesül, aki a reklámadó alanyának minősül, sőt 
kapcsolt vállalkozásai esetén az összes adóalany köteles a számításokat elvégezni 
és a dokumentációt megőrizni, akár adóköteles tevékenység híján is.  

 
 A reklám közzététele mellett – a Ratv. 2. § (2) bekezdése értelmében – adóköteles a reklám közzétételének megrendelése is, kivéve, 

ha 

 a) a megrendelő Szja. tv. szerinti egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély,  

 vagy  

 b) a megrendelő nem magánszemély, vagy az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak  

 minősül, de a reklám közzétevője nyilatkozott számára arról, hogy 

  adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy  

  az adóévben a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli 



PTK előírása: 

 Az új Ptk. ( 2013. évi V. tv.) gazdasági társaságokra 
vonatkozó szabályozása,  előírja a Korlátolt 
Felelősségű Társaságok részére a kötelező törzstőke 
emelést, melynek minimum értéke hárommillió 
forint,  azaz 3.000000 Ft.  Ennek a törzstőke 
emelésnek két év moratóriumot határoz meg a 
jogszabály,  2014. március 15. - 2016. március 
15.  napjáig. 

 A hatályos jogszabály négy fajta jogi módszert 
határoz meg a Korlátolt Felelősségű Társaságoknak: 

 ·         1. törzstőke emelése pénzbeli hozzájárulással 

 ·         2. törzstőke emelése tagi kölcsönből 

 ·        3.  törzstőke mértékének megemelése ingó 
vagyon illetve apport tárgyak útján 

 ·        4. törzstőke emelése a saját vagyon terhére 

 

Számviteli elszámolás: 

 1. A. A számviteli elszámolása tekintetében jegyzett tőkeként történő 
kimutatás a cégbírósági bejegyzéskor válik esedékessé. 

 1.B. Tőkeemelés ázsióval: Ebben az esetben a pénzbeli hozzájárulással 
történő jegyzett tőke emelés mellett a tulajdonosok a tőketartalék 
emeléséről is határoznak.  Ez a módszer a negatív tőkére, illetve a saját 
tőke/jegyzett tőke arányának helyreállítására is alkalmas módszer. 

 2. Közvetett, de megfelelő megoldást jelenthet a tőkeprobléma 
rendezésére, ha a tulajdonosok a Társasággal szemben fennálló 
követeléseiket elengedik, amely a Társaságnál rendkívüli bevételként 
kerül elszámolásba. Ez a lépés a tárgyévi eredményt javítja, amellyel a 
tőke helyzetét is orvosolni tudja. Az eredménytartalék terhére a tőke 
növelhető. 

 3. A tőkeemelés olyan formája, amikor a tulajdonosok apportálható 
vagyont juttat a Társaság rendelkezésére. Apportálható tétel lehet a 
társaságnál eszköz, (ingó, ingatlan vagyon) de akár egy osztalékfizetési 
kötelezettség is növelheti a társaság tőkéjét apport formában. 

 4. A minimum tőke eléréséhez nyújthat megfelelő megoldást, ha a társaság 
a jegyzett tőkén felüli vagyont, vagyis a tőketartalékot vagy az 
eredménytartalékot teszi a jegyzett tőke részévé. Ebben az esetben viszont 
figyelni kell arra, hogy a tőkerendezést követően a lekötött tartalékkal és 
az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege ne csökkenjen a 
jegyzett tőke összege alá, illetve a határozathozataltól a cégbírósági 
bejegyzésig a tőkésítendő összegre lekötött tartalékot kell képezni. 



Saját tőke csökkenés veszteség folytán, illetve fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet tudomásra jutása esetén: 
 

Korlátolt felelősségű társaságoknál 3:189 §  
az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha 
tudomására jut, hogy  

 a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy 

 b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; 

 c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy 

 d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. 

 
 A tagoknak határozniuk kell különösen a 
 

    = pótbefizetés előírásáról vagy – ha ennek lehetőségét a társasági szerződés nem tartalmazza – 
    = a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve 
    = a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában 
    = a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve 
    = jogutód nélküli megszüntetéséről. 
 
A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani. 



Tartós bérlet vs. Pénzügyi lízing 
PTK 

  változás lényege, hogy az új Ptk. az olyan határozott 
ideig tartó bérletet is automatikusan pénzügy 
lízingnek minősíti, amely során a lízing futamideje 
eléri vagy meghaladja a lízingtárgy hasznos 
élettartamát; a futamidő nem éri el a gazdasági 
élettartamot, de a lízingbevevő lízingtárgy 
szerződéskori piaci értékénél jelentősen alacsonyabb 
áron (maradványértéken) megszerzi vagy 
megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát; a futamidő 
alatt fizetendő lízingdíjak összege eléri a lízingtárgy 
piaci értékét. Ez utóbbi feltétel független attól, hogy a 
futamidő hogyan viszonyul a lízingtárgy gazdasági 
élettartamához, illetve, hogy történik-e a futamidő 
végén tulajdonszerzés. 

 Mivel a pénzügy lízing fogalmát a számviteli törvény 
a Ptk-ra hivatkozva határozza meg, ezért fenti 
feltételeknek megfelelő, március 15-ét követően 
megkötött tartós bérleti konstrukciókat mind a 
bérbeadónak, mind a bérbevevőnek a pénzügyi 
lízing szabályai szerint kell majd kezelnie 

 

Tartós bérlet számviteli törvény vs. 
ÁFA törvény 

  Pénzügyi lízing könyvelése (a lízingbevevőnél) 

 1. Eszköz állományba vétele  T Tárgyi eszközök 
 K Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (hosszú 

lejáratú)  

 K Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (rövid 
lejáratú) 

 2. Az első éves törlesztő-részlet elszámolása T Pénzügyi lízing 
miatti kötelezettségek 

 K Pénzeszközök 

 3. Az első éves kamat elszámolása T Pénzügyi ráfordítások (kamatok) 
 K Pénzeszközök 

 4. Karbantartási díjak elszámolása T Ráfordítások 
 K Pénzeszközök 

 (Ne felejtsük el átsorolni a pénzügyi lízing kötelezettség jövő évi törlesztő 
részletét a rövid lejáratú kötelezettségek közé. 

 K Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (hosszú lejáratú) 

 K Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (rövid lejáratú) 



 (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi és Magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára által jegyzett általános 
tájékoztatás alapján) 

  
Behajtási költségátalány követelése kizárólag a 2013. július 1. napján és ezt követően megkötött, valamint ezen időpontot követően módosított 
szerződések esetében alkalmazható. Nincsen olyan kötelezettség, ami a korábban megkötött szerződések módosítását írná elő. 
 

 Fizetési felszólításra sincs szükség! A kötelezett késedelme esetén a 40 euró behajtási költségátalány minden további feltétel nélkül jár. Ha a 
késedelembe eső fél önként teljesít, akkor ez a 40 euró is megilleti a hitelezőt. Ebből a szempontból nem befolyásolja a kötelezettséget az sem, 
hogy az adós kimentette-e a késedelmét, egy napot késett-e vagy egy hónapot, továbbá a hitelezőnek felmerült-e egyáltalán bármilyen 
költsége a behajtással vagy sem. 
 
A Ptk. értelmében semmis a behajtási költségátalány korlátozása, illetve kizárása, ugyanakkor a felek ettől felfelé érvényesen eltérhetnek. 

 Ha a hitelezőnek a behajtással kapcsolatos kiadásai meghaladják a 40 eurót, akkor azt kártérítés vagy perköltség címén követelheti. 

 A behajtási költségátalány a kártérítés összegébe beletartozik, de a kötbérbe nem. 

 A behajtási költségátalány késedelmenként és nem számlánként követelhető a késedelmi kamat összegén felül. Ha a szerződésben 
részletfizetésben állapodtak meg a felek, akkor annyi részlet után érvényesíthető a költségátalány, ahány részlettel késedelembe estek. 
 
A késedelmi kamat és a behajtási költségátalány pénzneme az új Ptk. 6:155. § (2) bekezdése értelmében a főtartozás pénzneméhez igazodik. A 40 eurót 
a késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes MNB árfolyamon kell forintra átszámítani. 
 
A feleknek nincsen lehetőségük arra, hogy szerződésükben érvényesen kizárják a behajtási költségátalány fizetését, illetve hogy azt 40 eurónál 
alacsonyabb összegben határozzák meg. Arra vonatkozóan ugyanakkor nincsen semmilyen jogszabályi előírás, hogy az adós önkéntes 
teljesítésének a hiányában a hitelezőnek kötelező lenne annak érvényesítése érdekében lépéseket tennie. 
 



 
 
 
Könyvelési és adózási kérdések 

 
Kötelezett (adós) könyveiben 
 
A behajtási költségátalány nem csak akkor kell, hogy rögzítésre kerüljön a könyvelésben, ha azt a 
jogosult követelte az adóstól. A kötelezettség a jogszabály alapján a késedelembe eséssel egy 
időben keletkezik. Ezért a könyvelésben rögzíteni kell a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, 
elszámolt, fizetett  és fizetendő üzleti évet terhelő behajtási költségátalány összegét. T: Egyéb 
ráfordítások K: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
 
Jogosult (hitelező) könyveiben 
 
A jogosult csak a mérlegkészítés időpontjáig befolyt, pénzügyileg rendezett behajtási költségátalány 
összegét mutathatja ki az egyéb bevételek között. Ilyen irányú követeléseit kizárólag a nullás 
számlaosztályban tarthatja nyilván. 
 
Társasági adó 
 
A kötelezett könyveiben egyéb ráfordításként elszámolt behajtási költségátalány a vállalkozás 
érdekében felmerült költségként érvényesíthető a társasági adóban. A jogosult pedig a megfizetett 
és elszámolt egyéb bevételek után fizeti meg a társasági adót. 
 
Általános forgalmi adó 
 
A behajtási költségátalány nem minősül termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak, ezért az 
áfa tv. 65. §-a alapján nem képez adóalapot, arról számlát sem kell kiállítani. 
 
Illeték 
 
Ha a jogosult a követelését nem érvényesíti (arról lemond, azt elengedi), annak nincs ajándékozási, 
illetve egyéb illetékvonzata 

 

Behajtási 

költségáltalány 
 

KÖNYVELÉSI ÉS ADÓZÁSI 

KÉRDÉSEK 

http://www.mkvkok.hu/index.php


 Az önellenőrzésre vonatkozó és a kapcsolódó jogszabályhelyek:  

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 7. §, 13. § (1) 
bekezdés, 28/B. §, 29. §, 30. §, 30/A. §, 31. § (14) bekezdés, 34. §, 49-51. §, 91/B. §, 93. §, 
124/B- 124/D. §., 164. §, 165. §, 168-169. §, 175. § (3) bekezdés,  

 1. számú melléklet I/A/6. pont, valamint I/B/3. pont ai) alpont. 

1. Az önellenőrzés feltételei: 

a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele. 

b) Az eredetileg tévesen bevallott adó (költségvetési támogatás) megállapítása. 

c) A megállapított adó (jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás) bevallása,illetve a költségvetési támogatás (adó) igénylése. 

d) A bevallással egyidejűleg az esetleges pótlólagos fizetési kötelezettség teljesítése. 

e) Amennyiben az önellenőrzés pótlékfizetési kötelezettséggel is jár, akkor az önellenőrzési pótlék megállapítása és egyidejű megfizetése. 

f) A már benyújtott bevallás helyesbíthető önellenőrzéssel. Önellenőrzésre a bevallás benyújtására előírt határidőt megelőzően is sor kerülhet. 
Ez esetben a helyesbített adó, költségvetési támogatás az általános szabályok szerint válik esedékessé.  



 A számlák elektronikus úton történő kibocsátására vonatkozó alapvető 
követelményeket jelenleg a2007/CXXVII számú (ÁFA) törvény 168/A§-a definiálja, 
mely (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy: 

 „A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig 
biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és 
olvashatóságát.” (2) „Az (1) bekezdésben említett követelménynek bármely olyan üzleti 
ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni, amely a számla és a termékértékesítés vagy a 
szolgáltatásnyújtás között megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít.” 

 NAV iránymutatás: nem elegendő az amúgy is számítógéppel készített 
számlát/számlaképet egyszerűen valamilyen fájlban a vevő felé e-mailben 
továbbítani, szükséges az e-számlát elektronikus aláírással és időbélyeggel 
hitelesíteni.„A számítógéppel kiállított számla vevő felé e-mailen történő 
továbbítása” című állásfoglalás. 

 Olvashatóság biztosítása elévülési időn belül. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV&celpara=175
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV&celpara=175
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV&celpara=175
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV&celpara=175
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV&celpara=175
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV&celpara=175
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/szgep_szla_emailen.html


 Az elmúlt év jogszabályváltozásai jelentősen érintették ezt az adónemet is, ami 
növelte a körülötte lévő bizonytalanságokat. 

 Az új szabályok szerint ugyanis az ELÁBÉ-t és a közvetített szolgáltatások együttes 
értékét már csak sávosan lehet levonni.  

 A kapcsolt vállalkozások adóalapját (ha az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások 
együttes összege a nettó árbevétel 50%-át meghaladja) össze kell vonni, az 
adóalap kalkulációt az együttes adatokra elvégezni, majd az árbevétel arányában 
felosztani. 

 



 A Htv. 2013. évtől az elábénak és a közvetített szolgáltatások értékének nettó 
árbevételből való levonhatóságát sávos módon, csak korlátosan teszi lehetővé. 

 A Htv. 39. § (4) bekezdése szerint a nettó árbevétel 

 500 millió forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel-csökkentő 
összeg egésze, 

 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e 
sávba jutó nettó árbevétel-csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 
85 százaléka, 

 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e 
sávba jutó nettó árbevétel-csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 
75 százaléka, 

 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel-csökkentő összeg, 
de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70 százaléka 

 vonható le. 

 



 Legnagyobb teljesítményű adózók (utóvizsgálat)    10 % 

 ÁFA (színlelt tranzakciók, EU-n belüli csalások), transzferár, kapcsolt vállalkozások  42 % 

 Vagyongyarapodás          7 % 

 Kiutalás előtti ellenőrzések          9 % 

 Csőd, átalakulás           9 % 

 Adatok gyűjtését célzó, illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló 
ellenőrzések         11 % 

 Egyes (egyéb) adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések  12 % 



 1. Mezőgazdaság 

 0146 Sertéstenyésztés 

 1011 Húsfeldolgozás, - tartósítás 

  1061 Malomipari termék gyártása 

 

 2. Ipar 

 2511 Fémszerkezet gyártása 

 4120 Lakó- és nem lakóépület építés 

 

 3. Kereskedelem 

 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás 

 4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 

 4636 Cukor, édesség nagykereskedelme 

 4631 Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem 

 4623 Élőállat nagykereskedelme 

 4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 

 4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem 

 7311 Reklámügynöki tevékenység 

 7820 Munkaerő-kölcsönzés 

 8010 Személybiztonsági tevékenység 

 



 5610 Éttermi, mozgó 
vendéglátás 

 7112 Mérnöki tevékenység, 
műszaki tanácsadás 

 7740 Immateriális javak 
kölcsönzése 
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