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6:235. § [Ajándékozási szerződés] 

 

 

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog 
tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott 
a dolog átvételére köteles. 
 

Ptk kötelmi jog



6:235. § [Ajándékozási szerződés] 

 

 

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog 

tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott 
a dolog átvételére köteles. 
 

ez a szerződéstípus nem konform
a számvitellel

pl. térítés nélküli szolgáltatás

Ptk kötelmi jog

6:237. § [Ajándék visszakövetelése] 
 

· szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt 
létfenntartása érdekében 

· a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója 
az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására 
súlyos jogsértést követ  

· a szerződéskötéskor ismert feltevés utóbb véglegesen 
meghiúsult 

 

Ptk kötelmi jog



Adásvételi szerződéssel vegyes ajándékozási szerződésről van 
szó, ha  

 

a kötelezettet - legalább részben - az ajándékozás szándéka 
vezette, de bizonyos ellenértéket mégis kapott a 
szolgáltatásért. 

 

Ptk kommentár

Ingyenes ügylet fogalma ÁFA-ban

- az ügyletet nem lehet megbontani ‘kifizetett’ és ‘ellenérték’ 
nélküli részekre

- ha a vevő valamilyen összeget fizet nem minősülhet 
ellenérték nélkül átadottnak

Eub C-142/03. sz. ügy



Látszólagos ingyenesség

színlelés (Ptk 6:92) marketing

(árba beépített)

− a színlelt szerződés semmis

− a leplezett szerződés alapján kell megítélni

az adókötelezettséget

az egyik fél 

titkos fenntartása közömbös



Jogszabályi változások:

2013/34/EU irányelv

2015. évi CI. törvény

módosították 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt (Szvt)

1. Rendkívüli eredmény megszűnt

2. Rendkívüli bevételek/ráfordítások helyett

Egyéb bevételek/ráfordítások
és
Pénzügyi műveletek bevételei/ráfordításai



· apportálás, 

· jogutód nélküli megszűnés, 

· átalakulás, egyesülés, szétválás, 

· tőkeleszállítás tőkekivonás útján, 

· térítés nélküli átadás, átvétel, 

· ajándék, hagyaték, többlet, 

· tartozásátvállalás, 

· elengedett követelés és kötelezettség 

· elévült kötelezettség, 

· fejlesztési támogatás, 

· végleges pénzeszközátadás, 

· áttérés egyszeres könyvvitelről 



Nem változott → összemérés elvét követni kell                            

időbeli elhatárolások

Időbeli elhatárolások



Időbeli elhatárolások

AKTÍV

Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV



Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV

Eredményt
NÖVELŐ

Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV

Eredményt
NÖVELŐ

Eredményt
CSÖKKENTŐ



Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV

Eredményt
NÖVELŐ

Halasztott

ráfordítások

Eredményt
CSÖKKENTŐ

Időbeli elhatárolások

AKTÍV PASSZÍV

Eredményt
NÖVELŐ

Halasztott

ráfordítások
Halasztott

bevételek

Eredményt
CSÖKKENTŐ

taxatív felsorolás Szvt 33. § és 45.§



„Egyéb bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként 

időbelileg el kell határolni…..”

„Egyéb bevételként kell kimutatni a ….halasztott bevételként 

elszámolt, időbelileg elhatárolt összegből …..a kapcsolódó 

költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeget.”

Passzív időbeli elhatárolás:

Elhatárolás megszüntetése:

„….halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés 

nélküli tartozásátvállalás során ……átvállalt és pénzügyileg 

nem rendezett kötelezettség egyéb ráfordításként 

elszámolt megállapodás szerinti összegét.” 

„Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek 

a megállapodás szerinti pénzügyi rendezésekor, 

a teljesítésnek megfelelően kell az egyéb ráfordításokkal

szemben megszüntetni.”

Aktív időbeli elhatárolás:

Elhatárolás megszüntetése:



 

időbeli elhatárolás akkor, ha  

 

· az átvállalt kötelezettség összege, és 

 

· az egyéb bevételként vagy pénzügyi műveletek bevételeként 

elszámolt összeg 

 

meghaladja az 1 millió forintot 

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról



Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

· egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 
 



Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

· egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 
 

Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

· egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír, 

kölcsön 

 
 



Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

· egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír, 

kölcsön 

 

· forgóeszközök között nyilvántartott részesedések, értékpapír  

 

 
 

Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

· egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír, 

kölcsön 

 

· forgóeszközök között nyilvántartott részesedések, értékpapír  

 

· jogszabály alapján üzemeltetőnek átadott eszköz (beruházás) 

 
 



Térítés nélküli átadott eszközök csoportosítása:

· egyéb (pl. ajándék, hagyaték, többlet) 

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés  

 

· befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír, 

kölcsön 

 

· forgóeszközök között nyilvántartott részesedések, értékpapír  

 

· jogszabály alapján üzemeltetőnek átadott eszköz (beruházás) 

 
 

Térítés nélkül átadott eszközök elszámolása  
átadónál 

 

Átadott eszköz 

 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

egyéb eszköz  

 

Egyéb ráfordítás könyv szerinti 

részesedés  

(befektetett pénzügyi eszközök) 

Részesedésekből származó 

ráfordítás, árfolyamveszteség 

könyv szerinti 

értékpapír, kölcsön 

(befektetett pénzügyi eszközök) 

Befektetett pénzügyi eszközök 

(értékpapírok, kölcsönök) 

ráfordítása, árfolyamvesztesége  

könyv szerinti 

részesedések, értékpapír 

(forgóeszközök) 

Pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításai 

könyv szerinti 

üzemeltetőnek  Egyéb ráfordítások könyv szerinti 

 

halasztott ráfordításként elhatárolható  



Térítés nélkül átvett eszközök elszámolása  
átvevőnél 

 

Átvett eszköz 

 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

egyéb eszköz Egyéb bevétel piaci  

részesedés  

(befektetett pénzügyi eszközök) 

Befektetett pénzügyi 

eszközökből származó bevétel 

piaci  

értékpapír, kölcsön 

(befektetett pénzügyi eszközök) 

Befektetett pénzügyi 

eszközökből származó bevétel 

piaci  

részesedések, értékpapír 

(forgóeszközök) 

Pénzügyi műveletek egyéb 

bevétele 

piaci  

 

halasztott bevételt kell elszámolni 



Ptk 6:203. § [Tartozásátvállalás]

Szereplők: 
 

a) kötelezett 
 

b) jogosult 

 

c) harmadik személy (átvállaló)  
 

Tartozásátvállalás típusai

háromoldalú
(jogosult hozzájárul)

jogszabályon alapuló

teljesítésátvállalás
(kötelezett és az
átvállaló között)



Tartozásátvállalás elszámolása

a kötelezettnél

Tartozásátvállalás Könyvelés helye Érték

eszköz nem kapcsolódik Egyéb bevétel szerződés szerinti 

összeg

eszköz (nem részesedés, nem 

értékpapír) kapcsolódik

Egyéb bevétel szerződés szerinti 

összeg

befektetett pénzügyi eszközök 

közötti részesedés kapcsolódik

Részesedésekből származó 

bevétel 

szerződés szerinti 

összeg

befektetett pénzügyi eszközök 

közötti értékpapír, kölcsön 

kapcsolódik

Befektetett pénzügyi 

eszközökből származó bevétel

szerződés szerinti 

összeg

forgóeszközök közötti részesedés, 

értékpapír kapcsolódik

Pénzügyi műveletek egyéb 

bevétele

szerződés szerinti 

összeg

halasztott bevételt kell elszámolni max. a beszerzett eszköz 
könyv szerinti értékéig

Tartozásátvállalás elszámolása

az átvállalónál

Tartozásátvállalás Könyvelés helye Érték

minden fajta Egyéb ráfordítás szerződés 

szerinti összeg

halasztott ráfordítás



Elengedett kötelezettség elszámolása 

a kötelezettnél (adósnál) 
 

Kötelezettség  
 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

a hitelező által elengedett, 

valamint az elévült, ahhoz 

beszerzett eszköz nem 

kapcsolódik 

Egyéb bevétel kötelezettség 

összege 

részesedésnek vagy értékpapírnak 

nem minősülő beszerzett 

eszközhöz kapcsolódik 

Egyéb bevétel kötelezettség 

összege 

befektetett pénzügyi eszközök 

közötti részesedés kapcsolódik 

 

Részesedésekből származó 

bevétel  

kötelezettség 

összege 

befektetett pénzügyi eszközök 

közötti értékpapír, kölcsön 

kapcsolódik 

Befektetett pénzügyi 

eszközökből származó bevétel 

kötelezettség 

összege 

forgóeszközök közötti 

részesedések, értékpapír  

Pénzügyi műveletek egyéb 

bevétele 

kötelezettség 

összege 
 

halasztott bevétel a könyv szerinti értékig



Elengedett követelés elszámolása 

a jogosultnál (hitelezőnél) 

 

Követelés  

 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

behajthatatlannak nem 

minősülő 

Egyéb ráfordítás könyv szerinti  

 



Pénzeszközök átadása  

átvevőnél 

 

Átadott pénzeszköz 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

nem fejlesztési célra kapott 

támogatás, véglegesen átvett 

pénzeszköz 

Egyéb bevétel tényleges összeg 

fejlesztési célra kapott, 

pénzügyileg rendezett 

támogatás 

Egyéb bevétel tényleges összeg 

 

halasztott bevétel 

Pénzeszközök átadása  

átadónál 

 

Átadott pénzeszköz 

 

Könyvelés helye 

 

Érték 

nem fejlesztési célra adott 

támogatás, véglegesen átadott 

pénzeszköz 

Egyéb ráfordítás tényleges összeg 

fejlesztési célra adott, 

pénzügyileg rendezett 

támogatás 

Egyéb ráfordítás tényleges összeg 

 



Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása 

a nyújtónál 

Szolgáltatás Könyvelési hely Érték 

minden fajta egyéb ráfordítás bekerülési + áfa 

 



Térítés nélküli szolgáltatás elszámolása 

az igénybe vevőnél 

Szolgáltatás Könyvelési hely Érték 

minden fajta egyéb bevétel piaci 

 



Ingyenes átadáshoz kapcsolódó ÁFA elszámolása

ha az ÁFA-t az átadó viseli

Átadónál
egyéb ráfordítás

Átvevőnél
egyéb bevétel

ha az ÁFA-t az átvevő viseli

Átadónál
követelés

Átvevőnél
kötelezettség

Ingyenes értékesítés
ÁFA kötelezettsége



Ingyenes értékesítés
ÁFA kötelezettsége

Vállalkozási célból

Ingyenes értékesítés
ÁFA kötelezettsége

Vállalkozási célból Vállalkozás idegen



Ingyenes értékesítés
ÁFA kötelezettsége

Vállalkozási célból Vállalkozás idegen

· beszerzési ÁFA 
levonható

· az átadás nem 
adóköteles

Ingyenes értékesítés
ÁFA kötelezettsége

Vállalkozási célból Vállalkozás idegen

· beszerzési ÁFA 
levonható

· az átadás nem 
adóköteles

· beszerzési ÁFA 
levonható

· az átadás 
adóköteles

NAV álláspontja: 2014/57. Adózási kérdés



Juttatás 

Kinek adható? 

· bárkinek,  

de növelő tétel Tao tv 8. § (1) bek. d) alapján, ha 

- az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére, 

vagy  

      - nem adott nyilatkozatot (kivéve: közhasznú szervezet) 



Juttatás fogalma

Taxatív felsorolás Tao tv 3. sz. mell A) 13. pont 

 

· adott támogatás, juttatás,  
· véglegesen átadott pénzeszköz,  
· a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke 

(kivéve: áruminta) 
· átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti 

eredmény terhére elszámolt összege,  
· térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, 

valamint  

· e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt 
ÁFA 

 

Juttatásban részesülő nyilatkozata Tao tv 3. sz. mell. A) 13.

- a juttatás adóévében 

- az eredmény 

- e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva 

- nem lesz negatív 
 

kiállítás: 
beszámoló elkészítését követően



KIVA-s vállalkozásnak adott juttatás
Tao tv 3. sz. mell. A) 2.

- nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítás 

Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

Az adózás előtti eredményt növeli: 
 

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 
követelés,  
 



Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

Az adózás előtti eredményt növeli: 
 

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 
követelés, kivéve 

 

Elengedett követelés Tao 8. § (1) bek. h) pont

Az adózás előtti eredményt növeli: 
 

h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 
követelés, kivéve 

 

1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy 

2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem 
minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, 
amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, 
 

nem növelő tétel, ha
- magánszemélynek, vagy 
- nem kapcsoltnak

engedik el



Osztalék követelés elengedése 
Tao 29/Q. §

csökkenti a társasági adó alapját  
 

- a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére 
tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege,  
 

- nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az 
elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli 
ráfordítás összege (kivéve, ha a követelést ellenőrzött 
külföldi társasággal szemben engedte el) 

kapcsoltaknál is!

Köszönöm
a figyelmet


