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Tusnádiné Ágoston Márta

Kamarai tag könyvvizsgáló, adótanácsadó 

Helló Adó Kft

TARTALOMJEGYZÉK

¢ A személygépkocsi beszerzés típusai

¢ Deviza alapú szerződés

¢ Amortizációs politika, 
Fejlesztési tartalék, Tao kedvezmény

Adójogi specialitások:

¢ Áfa, regisztrációs adó

¢ Illeték

¢ Gépjármű adó

¢ Cégautóadó

¢ Kiküldetés, saját gépkocsi használat 

¢ Bizonylat megőrzés

2017.03.23.

2

Tusnádi Márta



I. BLOKK

A SZGK. „BESZERZÉS” TÍPUSAI

¢ Egy összegű „készpénzes” vásárlás

� Tulajdonjog szerzés: birtokbaadáskor 

¢ Pénzügyi lízing

� Zárt végű pénzügyi lízing

� Nyílt végű pénzügyi lízing

� Szerződés bontás

� Járulékos költségek

¢ Operatív lízing 

¢ Bérlet

¢ Autóhitel, részletre vétel

2017.03.23.
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EGY ÖSSZEGŰ VÁSÁRLÁS

¢ A jármű a vevő tulajdonába kerül

� Tárgyi eszközként üzembe helyezi

� Értékcsökkenést elszámolja

� Eladhatja

� Szabadon rendelkezik vele

¢ Likvidítási kérdések…

2017.03.23.
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LÍZING

Pénzügyi lízing

¢ Nyílt végű pénzügyi lízing

¢ Zárt végű pénzügyi lízing

Operatív lízing

¢ Tartós bérlet

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING – SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Szv.tv. 3.§ (8) 

¢ 13. pénzügyi lízing: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
törvény szerinti pénzügyi lízingszerződés alapján létrejött ügylet, ideértve azt 
is, ha az az anyavállalat és a leányvállalata között jött létre;

HTP PTK 

Pénzügyi lízingPénzügyi lízingszerződés

fogalma fogalma

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING – HTP 6.§

89. pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a 
tulajdonában lévő ingatlant vagy ingó dolgot, illetve vagyoni értékű jogot 
a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a 
használatba adással a lízingbevevő

¢ a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,

¢ b) a hasznok szedésére jogosulttá válik,

¢ c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs 
költségeket is),

¢ d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam 
lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, 
valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a 
dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha 
a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a 
lízingbeadó birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj 
tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog 
szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a 
törlesztésének ütemezését;

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING - PTK.  I.

6:409. § [Pénzügyi lízingszerződés]

Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában 
álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott 
időre történő használatba adására,

a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére 
köteles, ha

¢ a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági 
élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való 
használatára jogosult, illetve

¢ - ha a használat időtartama ennél rövidebb - a szerződés 
megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a 
szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron
történő megszerzésére jogosult, vagy 

¢ a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a 
lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét.

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING - PTK. II.

Gazdasági élettartam: Ptk? Szv.tv? Nemzetközi szabályok:

¢ az az időszak, amely alatt egy eszköz egy vagy több használó számára 
várhatóan gazdaságilag használható

¢ azoknak a termelési vagy hasonló teljesítmény-egységeknek a száma, 
amelyek az eszköz révén egy vagy több használó által várhatóan 
kinyerhetőek.

à Szerződésenként kell minősíteni!

Jelentősen alacsonyabb érték:

Olyan ár, amely az opció lehívhatóvá válásának időpontjában érvényes 
valós értékhez képest megfelelően alacsony ahhoz, hogy a lízing 
kezdetekor ésszerűen biztos legyen, hogy az opciót le fogják hívni

Fizetendő lízingdíj: 

Ptk: 6:414. § szerződésben meghatározott díj

Nemzetközi: az eszköz használati jog díjának jelenértéke.

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING - PTK. III.

Nyilvántartásba vétel [Ptk. 6:410. §]

¢ Ingatlan nyilvántartásba

¢ Közhiteles nyilvántartásba

¢ Lajstromba való bejegyzés

Nyilvántartás hiányában:

A lízingbe vevő értékesítheti a lízingtárgyat harmadik személynek, 

à a harmadik személy vevő megszerzi a tulajdonjogot, zálogjogot.

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING - PTK. IV.

Szavatosság:

¢ A lízingbe adó szavatolja hogy 3. személynek nincs olyan joga 

amely a lízingbe vevőt korlátozná a használatban.

à Egyébként a lízingbe vevő a szerződést felmondhatja.

Kellékszavatosság:

¢ A lízingtárgy hibája esetén kijavításra és cserére irányuló 
igényt a lízingbe vevő (a lízingbe adó képviselőjeként) köteles 
érvényesíteni à javíttatás

¢ Lízingbeadó köteles az árleszállításra, elállásra vonatkozó 
igényt érvényesíteni

à Ezekről lízingbevevő értesíti a lízingbeadót.

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING - PTK. V.  [6:412 - 6:413.§]

Hasznok, terhek, költségek, kárveszély, használat:

¢ A szerződés megkötésétől lízingbevevő viseli

A használat átengedése harmadik személynek:

¢ Csak a lízingbeadó hozzájárulásával

à Egyébként plusz felelősség

¢ Felelősség 

Tulajdon átruházás:

¢ Ha lízingbevevő jogosult a lízingtárgy tulajdonjogának 
megszerzésére, akkor ezt továbbértékesítheti (lízingbeadó 
hozzájárulása nélkül)

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING - PTK. VI.

Lízingdíj:

¢ Előre fizetendő

¢ Csak a használati idő alatt 
(nem jár, ha saját érdekkörön kívüli okból nem használhatja)

[Ptk. 6:414. §]

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING - PTK. VII. [PTK. 6:415. §]

Szerződés felmondása – lízingbeadó oldaláról:

¢ Lízingbevevő fizetésképtelensége (felszólítással)
(akkor is ha a vizsgálatot akadályozza)

¢ Lízingbevevő vagyoni helyzetének lényeges romlása, a kötelezettség 
teljesítésének veszélyeztetése

¢ Nem rendeltetésszerű használat

¢ Lízingbevevő nem érvényesíti szavatossági jogait

Szerződés felmondása – lízingbevevő oldaláról:

¢ Lízingbeadó gátolja a lízingbevevő szavatossági jogainak érvényesítését.

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING – ÁFA TV.

Pénzügyi lízing definíció nincs, de 

egy olyan speciális ügylettípus, amely két egymással összefüggő ügyletből 
tevődik össze, 

¢ egyrészt egy termékértékesítésből, vagy szolgáltatásnyújtásból, 

¢ másrészt pedig egy hitelnyújtási jogviszonyt megtestesítő szolgáltatásból
(az áfa-törvény alapján adómentes)

Például:

1.) alapügylet: gépjármű beszerzés/bérlés – áfás 

2.) mellékügylet: hitelnyújtás (kamat) – adómentes 

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING TÍPUSAI

Futamidő végén történő lehetőségek alapján

Ptk. nem definiálja  Áfa élesen elkülöníti

¢ Zárt végű lízing:
a lízingbevevő tulajdonszerzése már a szerződés 
megkötésekor biztos
à termékbeszerzés [Áfa tv. 10. § a)]

¢ Nyílt végű lízing:
a futamidő kezdetén nem biztos a tulajdonszerzés
à igénybevett szolgáltatás [Áfa tv. 13. § (1)] 

Minősítés: tartalom alapján

2017.03.23.
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A SZERZŐDÉS KÖVETKEZMÉNYE

Zárt végű pü.lízing:

A futamidő végén a lízingbe vevő

¢ maradványértéken megszerzi a tulajdonjogot

Nyílt végű pü.lízing: 

A futamidő végén a lízingbe vevő

¢ maradványértéken megszerzi a tulajdonjogot

¢ átadja 3.személynek a tul.jog megszerzésének jogát

Három oldalú nyilatkozat!!
Adókockázat!

¢ nem él tulajdonszerzés feletti jogával, a lízingtárgy visszakerül a 
lízingcéghez.

2017.03.23.
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ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – I. 
Áfa fizetési kötelezettség:
Birtokbaadáskor a teljes vételárra áfát kell fizetni!  
[Áfa tv. 55. § (1)]

„10. § Termék értékesítésének minősül továbbá:

a) a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján, amely a termék 
határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a 
kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a 
határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan 
megtérítésével megszerzi;”

Bizonylatolás:

¢ Birtokba adáskor: számla a teljes vételárról, áfával
(58.§ szerinti időszakos elsz. számla kizárva)

¢ Törlesztéskor: nincs számla, sem áfa

2017.03.23.
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ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – II. 

Áfa levonási tilalom [124.-125. §] 

Személygépkocsi = VTSZ 8703

Nem vonható le az áfa:

¢ Személygépkocsi beszerzés

� KV: halottszállító szgk.

� KV: továbbértékesítési cél

� KV: nem adóalany az EU-ba értékesíti

� KV: legalább 90%-ban taxi szolgáltatást nyújt

� KV: legalább 90%-ban bérbe adja

à Igazolás!

2017.03.23.
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ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – III. 

Nem vonható le az áfa:

¢ Szgk. üzemeltetéséhez-fenntartásához szükséges termék

� KV: továbbértékesítési cél

� KV: legalább 90%-ban beépül a bérbeadási szolgáltatás adóalapjába

¢ Szgk. üzemeltetéséhez-fenntartásához szükséges szolgáltatás 50%-a

� KV: legalább 50% továbbszámlázásra kerül

� KV: legalább 90%-ban beépül a bérbeadási szolgáltatás adóalapjába

à Igazolás!

2017.03.23.
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ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – IV. 

Nem vonható le az áfa:

¢ Taxi szolgáltatás igénybevétele

� KV: továbbszámlázzák

¢ Parkolás, úthasználat

� KV: továbbszámlázzák

� KV: 3,5 tonna feletti szárazföldi jármű

¢ 125 cm3  feletti motorkerékpár / 
Jacht, egyéb vízi jármű beszerzése

� KV: továbbértékesítési cél

� KV: nem adóalany az EU-ba értékesíti

� KV: legalább 90%-ban bérbe adja

2017.03.23.

21

Tusnádi Márta

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – V. 

Könyvelés – aktiválás

¢ Saját célú használat, bemutató autó, tesztautó:
Befektetett eszközök (Tárgyi eszközök)  [Szv.tv.23.§ (3)]

¢ Továbbértékesítési cél:
Forgó eszközök (Készletek – áruk)  [Szv.tv.23.§ (4)]

Bekerülési érték része: 
+ nettó ár
+ le nem vonható áfa
+ regisztrációs adó
+ illetékek
+ forgalomba helyezés költségei
+ minden, az üzembe helyezéssel kapcsolatos költség

(jutalék, hitel kamat, árf.diff. … stb.)
2017.03.23.
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ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – VI. 

Lízing kötelezettség:

Rövid / hosszú lejárat à év végi átsorolás

� Rövid lej.köt: 1 éven belül esedékes törlesztő rész

� Hosszú lej.köt: 1 éven túl esedékes törlesztő rész

Devizás: választott árfolyam 
(Számviteli politika)

Kamat: felmerüléskor 

� Elhatárolás

� KKV társasági adókedvezmény  2016-ig! [Tao.tv.22/A.§]

2017-től a kamat 100%-a!

Megszűnt az adókedv.  6mFt korlát!

2017.03.23.
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ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – VI. 

Kontírozási példa

Birtokba adás 3.000 eFt (áfás) + 150eFt forg.helyezési ktg:

T. 16… Beruh.       / K. 454. Száll. 3.150e

T. 142… járművek / K. 16… Beruh.    3.150e

Kezdő részlet (1.000e), járulékos költségek kiegy.:

T. 454. Száll.       / K. 38… Pénzeszk. 1.150e

Lízing nyilvántartásba vétel 2 évre, maradv.ért.=500e

T. 454. Száll.      / K. 44… Egyéb hosszú lej.köt.    2.000e

Törlesztés (1 hónap 83e + 2e kamat):

Tőke: T . 44… Egyéb h.lej.köt.  / K. 38… Pénzeszk.     83e

(Tőke árf.veszt. T. 876 árf.veszt / K. 38… Pénzeszk. X)

Kamat: T. 873 fiz.kamat / K. 38… Pénzeszk. 2e

(Kamat árf.veszt. T. 873 fiz.kamat / K. 38… Pénzeszk. Y)

2017.03.23.
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ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – VII. 

Amortizáció:

T. 571. terv sz. écs /K. 1429 járművek écs 530e

(3.150e– 500e) * 20%

Év végi átértékelés forduló napi árfolyamra (árf.nyer):

T . 44… Egyéb hosszú lej.köt.  / K. 976 .pü.műv.egyéb bev.

Év végi átsorolás:

T . 44… Egyéb hosszú lej.köt.  / K. 45 .Egyéb röv.lej.köt.
(83e * 12hó) 996e

Futamidő végén:

Nincs könyvelnivaló, csak átírás (illeték)

2017.03.23.
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – I. 

Áfa fizetési kötelezettség:

Birtokba adáskor nincs áfa fizetési kötelezettség

Bizonylatolás:

¢ Birtokba adáskor nincs számla 
à Birtokba adási jegyzőkönyv
(számla csak a kereskedő és a lízingbeadók között)
(a kereskedő és a lízingbe vevő között előleg számla lehet, de az sztornózásra 
kerül)

¢ Törlesztéskor: számla, áfával növelve
(törlesztési ütemezés szerinti gyakoriságban)

2017.03.23.
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – II.

Levonható áfa:

¢ Bérbevétel à Szolgáltatás à
Áfa levonás jog: olyan arányban, amilyen arányban adóköteles 
vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

Adóköteles tevékenység igazolása!
(pl. útnyilvántartás)

¢ Bekerülés - aktiválás
A bekerülési érték része a le nem vonható áfa 

� Arány meghatározása 
(becslés, cégautó szabályzat, utólagos levonás)

¢ Maradványérték 
Termék beszerzésnek minősül à áfa levonási tilalom

2017.03.23.
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – III.

Bérleti díj áfa levonása:

„2012. január 1-jétől az adóalanyok jogosultak a személygépkocsi (vtsz. 8703 

megjelölésű termék) bérbevétele után is levonni az általános forgalmi adót. Ez 
azt jelenti, hogy kizárólag az adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő használat ÁFA tartalma helyezhető levonásba.
Fontos tudni, hogy kizárólag a gazdasági, vállalkozási tevékenység érdekében 
használt személygépkocsi bérleti díjának áfa tartalma vonható le és csak olyan 
mértékben, amilyen mértékben a szolgáltatás igénybevétele adóköteles 
termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz történik. Az adólevonási jog 
gyakorlásához az adózó érdekében áll a gazdasági célú futásteljesítmény 
hiteles nyilvántartással való dokumentálása, melynek alapja lehet például az 
útnyilvántartás.”

Forrás: NAV tájékoztató: 2012.06.25

2017.03.23.
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – IV.

Könyvelés – aktiválás (ua.)

¢ Saját célú használat, bemutató autó, tesztautó:
Befektetett eszközök (Tárgyi eszközök)  [Szv.tv.23.§ (3)]

¢ Továbbértékesítési cél:
Forgó eszközök (Készletek – áruk)  [Szv.tv.23.§ (4)]

Bekerülési érték része
+ nettó ár
+ le nem vonható áfa (arány, maradványérték áfája!) 
+ regisztrációs adó
+ illetékek
+ forgalomba helyezés költségei
+ minden, az üzembe helyezéssel kapcsolatos költség

(jutalék, hitel kamat, árf.diff. … stb.)

2017.03.23.
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – V.

Lízing kötelezettség (ua.)

Rövid / hosszú lejárat à év végi átsorolás

� Rövid lej.köt: 1 éven belül esedékes törlesztő rész

� Hosszú lej.köt: 1 éven túl esedékes törlesztő rész

Devizás: választott árfolyam 
(Számviteli politika)

Kamat: felmerüléskor 

� Elhatárolás

� KKV társasági adókedvezmény

2017.03.23.
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – VI.

Mikor vonható le az áfa?

¢ Kezdő részlet

� Számla alapján (teljesítés napján)

� Gépkocsi szabályzat
(lásd. később)

¢ Törlesztő részletek

� Számla alapján törlesztéskor (teljesítés napján)

¢ Maradvány érték

� Nem vonható le

2017.03.23.
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GÉPJÁRMŰ SZABÁLYZAT – I. 

Autónként szabályozni kell/lehet:

¢ Ki használhatja:

� Kulcsos autó / magánszemélyhez rendelt

¢ Tárolás helye

¢ Milyen célra: 

� Üzleti cél (adóköteles-e) / magán 

� Magán cél esetén: továbbszámlázandó / ingyenes juttatás / arányos áfa levonás …

¢ Költségek elszámolása

� Elszámolhatósági plafon / *

¢ Gépjárművel kapcsolatos kötelezettségek:

� Pl. mosás, kollegák szállítása, … stb.
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GÉPJÁRMŰ SZABÁLYZAT – II. 

¢ Áfára vonatkozó szabályozások:

� Mikor vonható le a kezdő részlet áfája

� Adóköteles/adómentes tevékenység arányának meghatározásának módszere

� A futamidő alatti adómentes tevékenység kezelése

� Arány felülvizsgálatának gyakorisága

Magánhasználat adómentessége:

„kifizető, külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által biztosított 
személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal összefüggésben úthasználatra 
jogosító bérlet, jegy juttatása;”

[Szja tv. 3.sz.mell. 8.37.]
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – VII. 

Kontírozási példa

Birtokba adás: 2.362 eFt +áfa = br. 3.000e „vételár” (lízing)
Forgalomba helyezési ktg. 150eFt 

Maradványérték: 500 eFt + 135e áfa = 635e
Kizárólag adóköteles tevékenységhez használják

T. 16… Beruh.       / K. 44. Hosszú lej.köt. (nettó)     2.362e

T. 16… Beruh.       / K. 454. Száll. 150e

T. 16… Beruh.       / K. 44. Hosszú lej.köt. (M.ért.áfa)  135e

T. 142… járművek / K. 16… Beruh.    2.647e

Kezdő részlet (1.000e +áfa), járulékos költségek kiegy.:

T. 44. Hosszú lej.köt.       / K. 45. Röv.lej.lízing köt.    1.000e

T. 466. Előzetes áfa          / K. 45. Röv.lej.lízing köt.      270e

T. 45. Röv.lej.lízing köt.   / K. 38… Pénzeszk. 1.270e

T. 454. Száll. / K. 38… Pénzeszk. 150e

2017.03.23.
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – VIII. 

Törlesztés (1 hónap 65e+18e áfa=83e + 2e kamat):

Tőke: T. 44. Egyéb h.lej.köt. / K. 45. Röv.lej.lízing köt.     65e

Áfa:   T. 466. Előzetes áfa     / K. 45. Röv.lej.lízing köt.     18e

Kamat: T. 873. Fiz.kamat / K. 45. Röv.lej.lízing köt. 2e

(Tőke árf.veszt. T.876.Árf.veszt / K.45. Röv.lej.lízing köt.  X)
(Kamat árf.veszt. T.873.Fiz.kamat /K.45.Röv.lej.lízing köt.Y)

T. 45. Röv.lej.lízing köt. / K. 38… Pénzeszk. 85e

Magánhasználat:

Kiszámlázás esetén: T. 31. vevők / K. 9 árbev., 467.fiz.áfa
Ingyenes használat esetén: T. 86. egyéb ráf. / K. 467.fiz.áfa

2017.03.23.
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – IX. 

Amortizáció:

T. 571. terv sz.écs /K. 1429 járművek écs    429e

(2.647e – 500e) * 20%

Év végi átértékelés forduló napi árfolyamra (árf.nyer)

- ha az összevont árfolyam különbözetet nyereség:

T . 44… Egyéb hosszú lej.köt.  / K. 976 .pü.műv.egyéb bev.

Év végi átsorolás:

T . 44… Egyéb hosszú lej.köt.  / K. 45 .Egyéb röv.lej.köt.
(65e * 12hó) 780e
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – X. 

Futamidő végén:

Ha a lízingbe vevő veszi meg maradványértéken: 
à ua. mint a zárt végű pü. lízingnél

Értékesítés maradványértéken 3. személy részére vagy a 
lízingbeadó birtokába visszakerül a jármű:

Kivezetés:

T. 44… Egyéb hosszú lej.köt.    /K. 16. Beruh.        500e

T. 16. Beruh / K. 142. Jármű   2.647e
T. 1429. Jármű écs. / K. 16. Beruh. 1.287e

(éves écs: 429e * 3 év)

T. 86. Egyéb ráf. / K. 16. Beruh. 860e
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NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING – XI. 

Szerződés minősítése

¢ Tartalom elsődlegessége a formával szemben

� Ha a lízingbe vevő veszi meg à a többi körülmény 
figyelembevételével lehet zárt végű pü.lízing

� Ha a lízingbe vevő cég tulajdonosa veszi meg a piaci ár alatt 
à ingyenes juttatás 

Piaci ár

¢ Maradvány érték < ? > Piaci ár kapcsolata

¢ Kapcsolt vállalkozások közötti konstrukcióban kockázatos.

� transzferár kérdés

� illeték kérdés
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PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉS BONTÁS – I. 

Zárt és nyílt végű pü. lízing esetén azonos módon:

Ha a futamidőn belül a lízingbevevő visszaadja a lízingtárgyat:

¢ A lízingbevevőnél ez nem értékesítés

¢ A lízingbeadó számláz (mínusz)

¢ A helyesbítő számla összege: az eszköz visszavételkori piaci értéke, max. az 

eredeti eladása ára. [Szv.tv. 50.§ (6)]

2017.03.23.
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PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉS BONTÁS – II. 
¢ A visszaadás napjával écs elszámolás: 

T. 57. Écs.leírás /  K. 1429. Jármű écs.

¢ Helyesbítő számla alapján: 

T. 45. Lízing köt. / K. 16. Beruh.

T. 16. Beruh.        / K. 142. Jármű
T. 1429. Jármű écs / K. 16. Beruh.

¢ Ha negatív előjelű lesz az eszköz nettó értéke, az többlet écs

elszámolást jelent à visszakönyvelés:

T. 1429 Jármű écs. / K. 57. Écs.leírás
T. 16. Beruh.           / K. 1429. Jármű écs.

¢ Ha pozitív az eszköz nettó értéke 
à eszköz kivezetése terven felüli écs-re: 

T. 86. Terven felüli écs / K. 16. Beruh. 

¢ A 45.lízing kötelezettség egyenleg kivezetése
terven felüli écs./elengedett köt. számlára (a lízing céggel történt 
elszámolás alapján). (nettó elszámolás)
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JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK – I.

¢ Elszámolásra átadott összeg:

Nem tartozik az áfa alapjába [Áfa tv.71.§(1)c)]

Elszámolási kötelezettségként kell nyilvántartani

Ez nem járulékos ktg.

Például: regisztrációs adó, biztosítási díj

¢ Járulékos költség:

Az áfa alapjába tartoznak a járulékos költségek is [Áfa tv.70.§(1)b)]

Például: közvetítési díj, 
biztosítással összefüggő ktg-ek, ha az nem elszámolásra átadott összeg

2017.03.23.
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JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK – II.

Áfa levonási jog mérlegelése

¢ Közvetlenül a lízing tárgyra vonatkozik, ahhoz kapcsolható

Például környezetvédelmi termékdíj, vám, vagyonszerzési illeték, tankolás, 
úthasználati díj

¢ Adómentes hitelnyújtási jogviszonyt megtestesítő szolgáltatásrészhez 
kapcsolható

Például értékbecslés, hitelbírálat, kezelési ktg.

Ha ilyen jogcímen lenne áfa, akkor az nem vonható le.
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OPERATÍV LÍZING – I. 

¢ Definíció: nincs

¢ Tartós bérleti (éven túli) konstrukció

¢ Szolgáltatás

¢ Hosszú távú (éven túli)

¢ Aktiválás: nincs

¢ Écs elszámolás: nincs

¢ Könyvelés: költségre

¢ Áfa: a bérleti díj áfája levonható 
(az adóköteles tevékenység arányában)

2017.03.23.
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OPERATÍV LÍZING – II. 

¢ Bérleti díj könyvelése

T. 52. bérleti díj   / K. 454. Száll.  
T. 466. előz.áfa / K. 454. Száll.

¢ Kaució

T. 1. adott kölcsönök   / K. 38. Pénzeszk.

(év végi devizás átértékelés!)

Áfa? 
Ha beleszámíthat a bérleti díj ellenértékébe:
T. 466. előz.áfa / K. 38. Pénzeszk.
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BÉRLET – I.

Áfa törvény szerinti megkülönböztetés:

¢ Rövid időtartam:
30 napot meg nem haladó

Áfa teljesítés helye: ahol a járművet ténylegesen a 
bérbevevő birtokába adják.

¢ Hosszú időtartam:
30 napon túli időtartam

Áfa teljesítés helye: a bérbeadó legközvetlenebbül 
érintett telephelye 

Gépjárműadó tv szerinti megkülönböztetés 2016-ig:

¢ Tartós bérlet:
1 éven túli, és a bérlő a hatósági nyilvántartásban 
üzembentartóként szerepel

2017.03.23.
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BÉRLET – II.

Bizonylatolás:

¢ Bérleti díj

� Számla

� Időszakos elszámolás  [Áfa tv. 58.§]

à 2016-tól új szabály

¢ Kaució:

� Áfás számla vagy 

� Számviteli bizonylat

¢ Flotta kezelés

Elhatárolás:

� Több évet is érintő bérleti díjat el kell határolni

2017.03.23.
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LÍZINGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

2017.03.23.
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Zárt végű Nyílt végű Operatív/bérlet

Tulajdonjog a 

futamidő végén
a lízingbe vevőé opcionális:

- lízingbe vevő, 
- 3. személy, 
- lízing cég

nem szerezhető
meg

Áfa státusz termék-

beszerzés
szolgáltatás szolgáltatás

Áfa kifizetése beszerzéskor törlesztéskor bérbevételkor

Áfa visszaigénylés nem igen,

Kv: maradv.ért
igen

Karbantartás áfa 
levonás?

igen igen igen

Ktg. elsz. écs, kamat écs, kamat bérleti díj
(flottakezelés)

Adókockázat nincs bizonytalan nincs

AUTÓHITEL, RÉSZLETRE VÉTEL

¢ Hitel konstrukció

� Kötelezettség: rövid – hosszú lejáratú

� Év végi devizás átértékelés ?

� Kamat (elhatárolás, KKV társasági adókedvezmény!)

� Áfa mentes ügylet

� Zálogjog 

¢ A jármű a vevő tulajdonába kerül

� Tárgyi eszközként üzembe helyezi

� Értékcsökkenést elszámolja

� Eladhatja

� Szabadon rendelkezik vele
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DEVIZA ALAPÚ SZERZŐDÉS / VÁSÁRLÁS

¢ Aktiválás: választott árfolyamon
A bekerülési érték része az üzembe helyezésig felmerült 
árf.kül.

¢ Devizás kötelezettség: 
� Növekedés: választott árfolyamon

� Csökkenés (törlesztés): 

¢átlag árfolyamon vagy 

¢FIFO módszer szerint 

à Számviteli politika

� Év végi átértékelés:
összevont nem realizált árf. nyereség / veszteség 
à Pü. műv. egyéb bevételei/ráfordításai

¢ Bérleti díj: választott árfolyamon

¢ Kamatfizetés: választott árfolyamon
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Amortizációs politika
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AMORTIZÁCIÓS POLITIKA – I. 

Számviteli törvény 3.§ (4)

¢ 5. hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az 
amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy 
teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja;

(ez nem azonos a lízing futamidővel!)

¢ 6. maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az 
üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló 
információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az 

eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan 
realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak 
értéke valószínűsíthetően nem jelentős;

(ez nem azonos a lízing maradványértékkel!)
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AMORTIZÁCIÓS POLITIKA – II. 

Értékcsökkenés módosítása

¢ Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés 
megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
körülményekben (az adott eszköz használatának 
időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható 
maradványértékben) lényeges változás következett be, 
akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés 
megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt 
számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell 
mutatni.”

[Szv.tv. 53.§ (5)]
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TÁRSASÁGI ADÓ SZERINTI ÉCS

20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök

¢ A HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint 
a HR 8702-8705, 8710, 8711 vtsz.-ok.

[Tao. Tv. 2.sz.mell. IV.]

¢ VTSZ 8701 Vontató

¢ VTSZ 8702 Legalább 10 fő szállítására alkalmas jármű

¢ VTSZ 8703 Személyszállításra tervezett gépkocsi

¢ VTSZ 8704 Áruszállító gépjármű

¢ VTSZ 8705 Különleges célú gépjármű (pl. darus kocsi)

¢ VTSZ 8710 Harckocsi

¢ VTSZ 8711 Motorkerékpár

¢ VTSZ 8712 Kerékpár 

2017.03.23.
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FEJLESZTÉSI TARTALÉK – I. 

Az adózás előtti eredményt csökkenti (Tao.tv.7.§(1)f),(15):

¢ Az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeg, de 
legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 
50%-a, de max. adóévenként 500 millió Ft

Feloldás: a lekötése adóévét követő 4 adóévben megvalósított 
beruházás bekerülési értékének megfelelően. Kivéve:

� Apport, térítés nélkül átvett eszköz, 
olyan tárgyi eszköz amelyre nem számolható el az écs.

A fel nem használt rész után meg kell állapítani az adót, késedelmi 
pótlékot (a felhasználás határidejéig), és 

� Befizetés: a 4. adóévet követő hónap utolsó napjáig

� Bevallás: a 4. adóévet követő első Tao bevallásban
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FEJLESZTÉSI TARTALÉK – II. 

2017.03.23.
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¢ Szgk. bekerülési értéke: 5.000e

¢ Hasznos élettartam: 5 év

¢ Maradványérték: 1.000e

¢ Fejlesztési tartalék: 3.000e

¢ (Szv. éves écs = (5.000e – 1.000e) * 20% = 800e

Számviteli écs Társasági adó écs

1. Év 800e 1.000e

2. Év 800e 1.000e

3. Év 800e 1.000e écs – 1.000 fejl.tart. = 0

4. Év 800e 1.000e écs – 1.000 fejl.tart. = 0

5. Év 800e 1.000e écs – 1.000 fejl.tart. = 0

Nettó érték: 1.000e 0

TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNY [TAO.TV. 22/A.§]

¢ Igénybe veheti: KKV  [2014. évi XXXIV. tv.]
(a hitel/lízing szerződés megkötés évének utolsó napján)

¢ Tárgyi eszköz beszerzéshez

¢ Hitel vagy pénzügyi lízing szerződés alapján

¢ Az adóévben fizetett kamat utáni adókedvezmény:

� 2017-től  a fizetett kamat 100%-a

� 2016-ig (adókedvezmény plafon 6 mFt volt)

¢2014-ig megkötött szerz. alapján a kamat 40%-a

¢2014-től megkötött szerz. alapján a kamat 60%-a

¢ Feltétel:

� A hitelszerz.kötést követő 4 éven belül üzembehelyezi

� Üzembehelyezést követő 3 éven belül nem idegeníti el
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II. BLOKK

A személygépkocsi 

adójogi specialitása

2017.03.23.
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Személygépkocsi beszerzése 

és értékesítése 

az általános forgalmi adó 

tekintetében
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SZEMÉLYGÉPKOCSI FOGALMA

Áfa törvény

¢ Nincs definíció

¢ VTSZ 8703 (áfa levonási jog szempontjából) [124.§]

Elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsik, 

gépjárművek, ideértve:

� Kombi típusú gépkocsik

� Versenyautók 

� Dízel vagy benzinüzemű, havon való közlekedésre 
tervezett járművek

� Golfkocsik és hasonló járművek …

� Lakóautó és személyszállító gépjármű…
(különböző meghajtással)
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VTSZ BESOROLÁSOK

¢ VTSZ 8701 Vontató

¢ VTSZ 8702 Legalább 10 fő szállítására alkalmas gj.

¢ VTSZ 8703 Elsősorban személyszáll-ra tervezett gk.

¢ VTSZ 8704 Áruszállító gépjármű

¢ VTSZ 8705 Különleges célú gépjármű (pl. darus kocsi)

¢ VTSZ 8706 Alváz

¢ VTSZ 8707 Karosszéria

¢ VTSZ 8708 Alkatrész, tartozék

¢ VTSZ 8709 Targonca

¢ VTSZ 8710 Harckocsi

¢ VTSZ 8711 Motorkerékpár (elektromos kerékpár)

¢ VTSZ 8712 Kerékpár 

¢ VTSZ 8713 Rokkantkocsi
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SZGK. BESZERZÉSE BELFÖLDRŐL

¢ Új jármű beszerzése: áfás

¢ Használt jármű beszerzés áfája az előadótól függ

� Magánszemélytől (AAM): áfa mentes

� Adóalanytól, aki 

¢saját célra használta: áfa mentes

¢taxi szolgáltatásra használta: áfás

¢túlnyomóan bérbe /nyílt végű pü.lízingbe adta: áfás

� Használtautó kereskedőtől: 

¢árrés adózással: nincs áfa

¢ha ő is áfásan vette /EU-ból szerezte be és 
adót kellett fizetnie: áfás

¢ha ő maga is használta a szgk-t: áfa mentes

2017.03.23.
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SZGK. BESZERZÉS ÁFA LEVONÁS – TILALOM

Áfa levonás: az adóköteles tevékenység arányában!

Áfa levonási tilalom [124.-125. §] 

Személygépkocsi = VTSZ 8703

Nem vonható le az áfa:

¢ Személygépkocsi beszerzés

� KV: halottszállító szgk.

� KV: továbbértékesítési cél

� KV: nem adóalany az EU-ba értékesíti

� KV: legalább 90%-ban taxi szolgáltatást nyújt

� KV: legalább 90%-ban bérbe adja

à Igazolás!
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SZGK. ÜZEMELTETÉS ÁFA LEVONÁSI TILALOM

Nem vonható le az áfa:

¢ Szgk. üzemeltetéséhez-fenntartásához szükséges termék

� KV: továbbértékesítési cél

� KV: legalább 90%-ban beépül a bérbeadási szolgáltatás adóalapjába

¢ Szgk. üzemeltetéséhez-fenntartásához szükséges szolgáltatás 50%-a

� KV: legalább 50% továbbszámlázásra kerül

� KV: legalább 90%-ban beépül a bérbeadási szolgáltatás adóalapjába

à Igazolás!
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SZGK. ÜZEMELTETÉS ÁFA LEVONÁSI TILALOM

Nem vonható le az áfa:

¢ Taxi szolgáltatás igénybevétele

� KV: továbbszámlázzák

¢ Parkolás, úthasználat

� KV: továbbszámlázzák

� KV: 3,5 tonna feletti szárazföldi jármű

¢ 125 cm3  feletti motorkerékpár / 
Jacht, egyéb vízi jármű beszerzése

� KV: továbbértékesítési cél

� KV: nem adóalany az EU-ba értékesíti

� KV: legalább 90%-ban bérbe adja
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SZGK. BESZERZÉS KÜLFÖLDRŐL – I. 

I.  Import – 3.országból

� Vámeljárás à áfa fiz.köt.
Érdektelen az eladó adóalanyisága, jogállása, és
az importáló is.

II. Közösség más tagállamából

1. Magánszemély vevő szgk. beszerzése: 

� Új jármű: áfa köteles

(adó megállapítás: kivetéssel)

� Használt jármű: Mo-on nem áfa köteles, de 

az adóalany eladó felszámíthatja a származási ország 
adóját!

à Igazolás a szgk. Mo-i forgalomba helyezéséről!
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ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ – ÚJ JÁRMŰ

¢ Szárazföldi közlekedési eszköz:

az a gépjármű, amelynek

� motor hengerűrtartalma ≥ 48 cm3, vagy teljesítménye > 7,2 kW,

� feltéve hogy az értékesítéskor (teljesítés) az első forgalomba helyezéstől 
számítva 

¢max. 6 hónap telt el, vagy

¢max. 6000 km távolságot tett meg.

¢ Vízi közlekedési eszköz, amely …

¢ Légi közlekedési eszköz, amely …
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SZGK. BESZERZÉS KÜLFÖLDRŐL – II. 

Közösség más tagállamából

2. Adóalany vevő szgk. beszerzése: 

� Eladó: külföldi nem adóalany magánszemély 

¢Új jármű: áfa megállapítás (közösségi adószám)
áfa bevallás, összesítő nyilatkozat
számla esetén áfa levonási jog

¢Használt jármű: nincs adófiz.köt.

� Eladó: külföldi adóalany

¢Új jármű: számlán szerepel hogy adómentes

§ à A vevőnek áfa fiz.köt. van

¢Használt jármű: 

§ Számlán: különbözeti adózást alkalmazták 
à nem kell áfát megállapítani beszerzéskor
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SZGK. BESZERZÉS KÜLFÖLDRŐL – III. 

Közösség más tagállamából

3. Alanyi adómentes vevő szgk. beszerzése: 

� Új jármű: a vevőnek áfa fiz.köt.-e keletkezik

� Használt jármű:

¢Ha az eladó nem adóalany: nincs áfa fiz.köt.

¢Ha az eladó adóalany:

§ Ha a számlán különbözeti áfa szerepel 
à nincs áfa fiz.köt.

§ Ha a számla szerint adómentes:

• EK termékek (/év) > 10.000 € à áfa fiz.köt.

• EK termékek (/év) ≤ 10.000 € à Mo-on nem kell áfát 
fizetni.
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ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ – ÁFA BEVALLÁSA

Áfa alanyok bevallása: 1765-ös bevalláson

új közlekedési eszk.

¢ értékesítése Közösségen belülre (3. sor)

� adóalany részére: összesítő nyilatkozat (17A60)

� nem adóalany részére: tájékoztató adat (47.sor)
Összesítő nyilatkozatban nem szerepelhet

+ háromszög ügylet eladója adatszolg. (1765-A88 lap)

� Közvetett vámjogi képviselő által bevallott, adózó által 
teljesített adómentes EK értékesítés (58.sor)

¢ beszerzése Közösségen belülről  (15. sor)

� Az értékesítéssel összefüggően à a beszerzés levonható 
áfája, max. a fizetendő adó erejéig 
(áfa levonás: 69.sor, értékesítés adatszolg. 1765-A88)

Nem áfa alanyok bevallása: 1786-os bevalláson
(pl. magánszemély, EVÁs, AAM, …)
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1765 – A88 ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatok:                                                              (2012-től)

¢ Vevő neve*, címe*

¢ Gyártmány, típus, alváz- gyártási szám, motorszám

¢ Teljesítmény*, futott km*, 

¢ Ellenérték*, szla kelte*, első forgalomba helyezés*

* A számla kötelező adattartalma [Áfa.tv.169.§ o.)]

2017.03.23.

70

Tusnádi Márta



ÁFA BEVALLÁS VÁLTOZÁS

2017.01.01-től az adózó nyilatkozik

¢ azon személygépkocsik alvázszámáról, amely Közösségen belüli beszerzése 
vagy importja miatt az adott adómegállapítási időszakban adófizetési 
kötelezettsége keletkezett

¢ Adófiz. köt. keletkezése:

� Kivetés: vámhatározat kelte

� Önadózás: EK beszerzés: szla kelte [62-63.§]

Import: vámhat. kelte (vámjogi helyzet megszűnése)

¢ Bevall.:
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REGISZTRÁCIÓS ADÓ [2003. ÉVI CX. TV.]

¢ Személygépkocsi: VTSZ 8703,

ide nem értve a mentőautót, a halottszállító kocsit és a 
motorkerékpárt  [Reg.adó tv. 2.§ (3)]

¢ Adó tárgya: szgk. import, EK beszerzés, átalakítás

¢ Adó alanya: akinek a nevére forgalomba helyezik

� Importáló,

� EK beszerzés: áfa fizetésre kötelezett

� Átalakítás esetén: tulajdonos

(importőr, kereskedő megfizetheti à elszámol)

¢ Adó megállapítása: vámhat. kivetéssel (nem áfa alap)

¢ 2017.01.01-től a környezetkímélő gk. nem minősül csekély 
értékű (de minimis) támogatásnak à nincs szükség nyilatkozat 
tételre (Reg.adó adatlap)
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SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉS ÁFÁJA [87.§]

Áfa mentes értékesítés, ha az értékesítést megelőzően:

a) szgk-t kizárólag adómentes tevékenységhez használták és a 
szgk-hoz adólevonási jog nem kapcsolódott;

b) a szgk-hoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa a tételes 
áfa levonási tilalom alapján [124.-125.§] nem vonható le;

c) a szgk-hoz előzetesen felszámított áfa kapcsolódott volna, és 
az a tételes levonási tilalom miatt nem lett volna levonható.

Áfás értékesítés:

¢ a szgk beszerzésekor az áfa levonható volt.

à 60 hónapos szabály
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SZGK. KÜLÖNBÖZETI ADÓZÁSA – I. 

Használtautó kereskedő (viszonteladó): 
olyan adóalany, aki

¢ továbbértékesítési céllal szerez be, importál 
használt (!) szgk-t,

¢ bizományosként is eljárhat.

Adózás:    [Áfa tv. XVI.fejezet]

¢ Különbözeti adózás – főszabály, ha

a viszonteladóra beszerzéskor nem hárítottak át áfát, DE 

¢ Általános szabályok szerinti adózást kérhet 
a teljes tevékenységére 

à bejelentés, ettől +2 évig nem térhet el.
(automatikusan meghosszabbodik +2 évvel)
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SZGK. KÜLÖNBÖZETI ADÓZÁSA – II.

Beszerzés, közösségi beszerzés:

¢ Nem adóalany személytől, szervezettől (pl. mg.szem)

¢ Adóalanytól amely 

� az Áfa tv. 87. § szerint adómentes szgk.

� alanyi adómentes;

� a közösségi szabályok alapján a kisvállalkozókra vonatkozó 
mentesség szabályait kell alkalmazni;

� viszonteladó;

� termékértékesítésére a közösségi szabályok szerint a 
viszonteladókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

¢ Beszerzés, import áfa levonásra nem jogosult (KA)!
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SZGK. KÜLÖNBÖZETI ADÓZÁSA – III.

Nyilvántartás:

¢ Egyedi nyilvántartás – főszabály 

Bruttó adóalap: 
Árrés = eladási ár – beszerzési ár    ( árrés ≥ 0 )

¢ Globális nyilvántartás – választható ha 
a beszerzési ár < 50eFt 

( +1 évig nem térhet el, automatikusan meghosszabbodik)

Bruttó adóalap: egy adómegállapítási időszakon belül
azonos adómérték alá eső termékekre 
Árrés tömeg = össz. eladási ár – össz. beszerzési ár

¢ Folyamatos mennyiségi nyilvántartás, és

¢ Tételes leltár készítés kötelező        [Áfa tv. 223.§]
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SZGK. KÜLÖNBÖZETI ADÓZÁSA – IV.

Értékesítés:

¢ Nem alkalmazható:

� Új jármű értékesítése EK területére

¢ Mentes az adó alól:

� Export értékesítés [98.§ (1)]

� Közösségi értékesítés [103.§, 104.§, 107.§ (1)]

¢ A számla kötelező adattartalma: [169.§ ]

„különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek”

- áthárított adó és % érték nem szerepelhet rajta

¢ Adóalap: árrés – adó   (pozitív!)

¢ Bevallás: különleges elj. megállapított adó 
(1765. 9.sor)
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Személygépjármű definíciói

Ø Áfa törvény

Ø Szja törvény 

Ø Tao törvény

Ø Gépjárműadó törvény

Ø Cégautóadó

Ø Illeték törvény
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SZEMÉLYGÉPKOCSI FOGALMA / ÁFA

¢ Nincs definíció

¢ VTSZ 8703

Kétség esetén:

� Vámtarifa Magyarázat

� 2003/133. adózási kérdés

� Szakvélemény
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SZEMÉLYGÉPKOCSI FOGALMA

Forgalmi engedély: 
[5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 2.§]

(9) Járműkategóriák:
¢ „M1 járműkategória”: személygépkocsi,
¢ „M2”: legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz,

¢ „M3”: több, mint 5t megeng.legnagyobb össztöm. autó- és trolibusz,
¢ „N1”: legfeljebb 3,5 t megeng. legnagyobb össztöm. tgk. és vontató,

¢ „N2”: több, mint 3,5t de max.12t megeng.legnagyobb össztöm. tgk és vontató,

¢ „N3”: több, mint 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tgk. és vontató,

¢ „O1”: legfeljebb 0,75 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik,

¢ „O2”: több, mint 0,75 t, de legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű 
pótkocsik (a félpótkocsit is ideértve),

¢ „O3”: több, mint 3,5 t, de legfeljebb 10 t megengedett legnagyobb össztömegű 
pótkocsik (a félpótkocsit is ide értve),

¢ „O4”: több, mint 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik.
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SZEMÉLYGÉPKOCSI FOGALMA / SZJA = TAO

Társasági adó / Szja tv. [Tao. 4.§ 31/c. = Szja tv. 3.§ 45.]

¢ személygépkocsi:  4, ill. 3 gumiabroncskerékkel felszerelt 
gépjármű, amely a vezetővel együtt 
legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, 

¢ Idetartozik 

� a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a 
gázüzemű szgk., a versenyautó, az önjáró lakóautó; 

� a vegyes használatú, max. 2500 kg megengedett 
együttes tömegű olyan gépjármű, amelynek rakodótere 
gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására 
alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése 
révén a teherszállításra bármikor átalakítható a válaszfal 
mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés 
eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással 
került sor;
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SZEMÉLYGÉPKOCSI FOGALMA / GJ, CA

Gépjárműadó törvény [Gj.tv. 18.§ (3)]

¢ Személyszállítás céljára készült gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is 
beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van

� Kivéve: autóbusz, motorkerékpár

¢ Érdektelen az autó súlya

Cégautó adó

¢ Szja tv. szerinti fogalom

¢ Kivéve: környezetkímélő gépkocsi 
[KÖHÉM rendelet]
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KÖRNYEZETKÍMÉLŐ GÉPKOCSI

„az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi”.
[6/1990. (IV.12.) Köhém. rendelet 2.§ (6)]

(7) elektromos gépkocsi:
¢ a) a tisztán elektromos gépkocsi, …

és a gk meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik 
(5E körny.véd. osztály);

¢ b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi 
(plug-in hibrid gépkocsi), … elektromos üzemben a hatótávolsága … 
legalább 25 km (5P körny.véd. osztály);

¢ c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, … 
hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km 
(5N körny.véd. osztály).

(8) nulla emissziós gépkocsi:
rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki az e rendeletben 
szabályozott légszennyező anyagot 
(5Z körny.véd. osztály).
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SZEMÉLYGÉPKOCSI FOGALMA / ILLETÉK TV.

¢ Gépjármű: az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amelyet 

beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja 
elő; [Itv. 102.§ i)]

¢ Kivéve: 

� a mezőgazdasági vontató, 

� az önjáró vagy vontatott munkagép, 

� a lassú jármű és a 

� segédmotoros kerékpár

à szgk. = tgk.
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SZGK VS. TGK?

2017.03.23.
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Furgon: 

¢ Járműkategória: N1G 

¢ Gyári térelválasztó 
a vezető fülke és rakodótér között

¢ Vezető + 2 utas

¢ A zárt raktérben nincs ülésrögzítő

¢ Együttes tömeg: 2705 kg

¢ VTSZ 8704  à átalakítás à VTSZ 8703

¢ Áfa: tgk.

¢ Szja/Tao/Cégautóadó: tgk. 
(együttes tömeg > 2500 kg, és max. 2 utas)

¢ Gépjármű adó: tgk.

SZGK VS. TGK?

Mikrobusz: 

¢ Vezető + max. 8 utas

¢ A „rakodótér” nem átalakítható, ülések

¢ Megengedett össztömeg: 2700-3200 kg közötti

¢ VTSZ 8703

¢ Áfa: szgk.

¢ Szja/Tao/Cégautóadó: szgk. 
(vezetővel együtt 8 személy száll-ra alkalmas)
- Ha a raktér átalakítható lenne: nem szgk.
(együttes tömeg > 2500 kg)

¢ Gépjármű adó: szgk. 
(vezetővel max. 9 ülőhely, és érdektelen a súly)
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SZGK VS. TGK? 

Pick-up:

¢ Belső utas tér + raktér, gyárilag elválasztva

¢ Járműkategória: N1G

¢ Saját tömeg: 1994 kg

¢ Együttes tömeg: 2730 kg

¢ VTSZ 8704

¢ Áfa: tgk.

¢ Szja/Tao/Cégautóadó: nem minősül szgk.-nak

(együttes tömeg > 2500 kg, és 2-nél több utas)

¢ Gépjármű adó: szgk. 

(vezetővel max. 9 ülőhely, és érdektelen a súly)
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SZGK VS. TGK? 

Puttonyos kisáru szállító:

¢ Gyári térelválasztó 
a vezető fülke és rakodótér között

¢ Vezető + 1 utas

¢ A zárt raktérben nincs ülésrögzítő

¢ Együttes össztömeg: 2000-2200 kg

¢ VTSZ 8704  à átalakítás à VTSZ 8703

¢ Áfa: tgk.

¢ Szja/Tao/Cégautóadó: tgk. 

(együttes tömeg < 2500 kg, de max. 2 utas)

¢ Gépjármű adó: tgk.
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KÖRNYEZETKÍMÉLŐ GÉPKOCSI

Előnyök:

¢ Autó csendessége

¢ Motor tisztasága és dinamikája

¢ Ingyen parkolás – zöld rendszám

¢ Otthon „tankolás” 

Nyilvános töltőhálózat (parkolókban) 
à 2018-től várhatóan ellenérték fejében

¢ Gépjármű adó mentes

¢ Cégautó adónak nem tárgya

¢ Regisztrációs adó nincs
(bármi más hibrid: fix. 76 eFt)

¢ Vagyonszerzési illeték mentes
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GÉPJÁRMŰ SZERZÉS ILLETÉKE

Vagyonszerzési-, ajándékozási illeték: 

¢ A gk. tulajdonjogának megszerzésekor, 
(csak belf-i forgalomba helyezés)
� Vagyonszerzési ill.: teljesítménytől, évjárattól függ

� Ajándékozási illeték: vagyonszerzési illeték * 2

¢ Üzembentartói jog: vagyonszerzési ill. 25%-a

¢ Illetékmentes: [Itv. 26.§ (1)]

� Alapítvány, egyesület, köztestület, nonprofit gt, …

� Gj-forgalmazó, pü-i lízingbe adó cég gj. beszerzése [l)]

� Ev. gj. beszerzése közeli hozzátartozótól  [s)]

� Környezetkímélő gk. beszerzése [w)]

� Autóbusz, nyerges vontató, tgk, pótkocsi, …

Eljárási illeték: 

¢ forgalmi eng./törzskönyv kiadásához: 6-6 eFt
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Gépjármű adó

[1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

II. fejezet: belföldi gépjárművel adója 

III. fejezet: külföldön nyilvántartott gépjárművek adója]
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GÉPJÁRMŰ ADÓ – I. 

I. Belföldi gépjárművek adója

Adó alanya: 

¢ Aki az év 1. napján 

� üzembentartóként van bejegyezve

(Pl. lízingbe vevő, tartós bérbe vevő, bérbeadó)

� Ennek hiányában a tulajdonos.

� Több tulajdonos: akire a forg.eng.-t kiállították

A gépjármű értékesítésekor 15 napon belül bejelenteni à
következő évtől nincs adófiz. köt.

Bejelentés hiányában az eladó fizeti tovább!
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GÉPJÁRMŰ ADÓ – II. 

Adó alanya - folytatás:

¢ Évközi forgalomba helyezés esetén: 
aki a forg.hely. hónapjának utolsó napján tulajdonos

¢ Adóalany halálát/megszűnését követő év 1. napjától:

aki haláleset / megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban 
nem üzembentartó tul.-ként szerepel; vagy új bejegyzett 
tulajdonos.

¢ „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszám birtokosa

Forgalomból való kivonásra nem kell adót fizetni!

2017.03.23.
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GÉPJÁRMŰ ADÓ – III.

Adófiz.köt.: a forgalomba helyezést követő hó 1.nap

Adó tárgya és alapja

¢ Személyszállító gépjármű: teljesítmény (kW)
(Le /1,36) à adó: gyártási évre sávosan [7.§(1)]

¢ Autóbusz, lakókocsi: saját tömeg Tehergépjármű: saját tömeg 
+ raksúly 50%-a (…Ft/100kg) [7.§(2)]

¢ Nyerges vontató: saját tömeg kétszerese + félpótkocsi 
megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató
saját tömeg pozitív különbözet fele

¢ „E”, „P” ideiglenes rendszám: tételes
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GÉPJÁRMŰ ADÓ – IV.

Adókedvezmény:

¢ Tgk. autóbusz: 20% à 5, 6, 7, 8 körny.véd.osztály

¢ Tgk. autóbusz: 30% à 9,10,11,12 körny.véd.osztály

¢ Tgk. kombinált áruszállítás 
(vasúti és/vagy vízi szállítás 100 km fölött):
további adókedvezmény igényelhető

� Kérelem alapján

� Az adóév július 1. napjától (illetékes hatóság)

� Fuvarokmánnyal igazolva

2017.03.23.
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GÉPJÁRMŰ ADÓ – V.

Adó megállapítás: kivetéssel

Befizetés: évente kétszer (márc.16, szept. 15) 

Adófizetésre kötelezett: az adó alanya

Adófiz. köt. elmulasztása: 

¢ Adóhiány

¢ Adóbírság az adóhiány 5x-re !  [Gj. Tv. 17.§ (2)]

¢ A jármű továbbhaladását megakadályozhatja a NAV

� Kivéve: élő állat, gyorsan romló áru

Illetékesség:

¢ Székhely/telephely, lakóhely szerinti települési önk. 
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GÉPJÁRMŰ ADÓ – VI.

Mentesség: [Gj.tv. 5.§]

¢ Költségvetési szerv

¢ Egyesület, Alapítvány tulajdonában lévő gk, ahol a társasági 
adó fiz.köt. Ø

¢ Autóbusz, ha az előző évi árbevétel 75%-a helyközi járatból 
származott

¢ Egyházi jogi személy, Tűzoltó szerkocsi

¢ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő 
adóalany + közeli hozzátartozó gépjárműve max. 100 kW 

teljesítményű gj-re 13eFt-ig

¢ Környezetkímélő gépkocsi  [Köhém rendelet]

¢ Nemzetközi egyezmény, viszonosság alapján 
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GÉPJÁRMŰ ADÓ – VII.

Külföldön nyilvántartott gépjárművek adója

Adó alanya: 

¢ üzembentartó, 

¢ a Mo. területén tartózkodás napjaira

� Kivéve: a forgalom számára használhatatlan állapot 
(hatósági bizonyítvány / szerviz igazolás)

Mentesség:

¢ Különböző teher és fuvarozó járművek… [13. §]

Fizetendő adó tétel:

¢ Csak a fuvarozási engedéllyel közlekedő gj-re.
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Cégautóadó

[1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

IV. fejezet]

2017.03.23.
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CÉGAUTÓ ADÓ – I. 

Adó tárgya: 

¢ Nem magánszemély tulajdonában álló *

belf-i hatósági nyilvántartásba vett szgk.

Kivéve: környezetkímélő gépkocsi

¢ Magánszemély tulajdonában álló szgk. csak akkor ha ktg-et

számol el (tételes ktg.elsz., écs),

vagy más számolja el a ktg-et

¢ Külf-i rendszámú szgk. csak akkor ha utána a Szv.tv. szerinti 

ktg-et, ráfordítást számoltak el

* „Tulajdon”:

� Tulajdonjog 

� Pénzügyi lízingbe vevő

2017.03.23.
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CÉGAUTÓ ADÓ – II. 

Nem adóköteles 

az a magánszemély tulajdonában álló szgk, amelynek 

használatával összefüggésben a használó - költségei 
ellentételezésére – kizárólag az Szja tv. 

¢ 7. § (1) bekezdés r) pontja 

< kiküldetési rendelvény alapján utazásra kapott igazolás nélkül 

elszámolható ktg.térítés >;  és 

¢ 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

< munkába járásra kapott ktg.térítés >

költségtérítést kap, továbbá 

¢ az olyan, magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott szgk, 

amely után költséget nem számoltak el.

[Gj. tv. 17/A. § (2)]
2017.03.23.
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CÉGAUTÓ ADÓ – III. 

Nem fizet cégautó adót:

¢ Egyéni vállalkozó, őstermelő 500 km/hó átalány ktg.

¢ Katás egyéni vállalkozó és társaság

¢ Evás

� egyéni vállalkozó, 

� bevételi nyilvántartást vezető társaság

¢ Átalányadózó egyéni vállalkozó

¢ Fizetővendéglátásra tételes átalányadózást alkalmazó 
magánszemély

Nem valósul meg a tételes ktg. elszámolás.
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CÉGAUTÓ ADÓ – IV. 

Adó alanya: 

¢ Tulajdonos,

több tulajdonos esetén: tul. hányaduk arányában

¢ Pénzügyi lízingbe vevő

¢ Hatósági nyilvántartásban nem szereplő gk. (külföldi 
rendszámú gk.) esetén:

aki költséget számol el a szgk. után

! külföldi szgk. bérlés à papírok beszerzése !

2017.03.23.
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CÉGAUTÓ ADÓ – V. 

2017-től megszűnt a tartós bérlet!!

Lehetséges adózási módok:

¢ Cégautó adó: a bérbeadó (operatív lízing cég) fizeti

à átterheli a bérlőre à járulékos ktg à áfás

¢ Gépjármű adó: az üzembentartó 

� Ha a bérbe vevő az üzemben tartó: 

à elválik a gj.adó és a cégautóadó à nincs levonás!

� Ha a bérbe adó az üzembentartó:

à bejegyzési eljárási díj

à bérbeadó fizeti a gj.adót és cégautóadót (levonás)

à áthárítja a bérlőre à járulékos ktg. à áfás

à a bírságok?
2017.03.23.
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CÉGAUTÓ ADÓ – VI. 

Adófizetési kötelezettség keletkezése:

¢ tulajdonszerzés,

¢ pénzügyi lízingbe vétel,

¢ Magánszemély esetén a ktg.elszámolás

hónapját követő hónap 1. napja

… megszűnése:

Annak a hónapnak az utolsó napja, amikor a szgk-t

¢ a tulajdonos elidegeníti 
(eladja, elajándékozza, ellopták, megsemmisül…)

¢ a lízingbe adónak visszaadja

¢ a magánszemély (vagy más) költséget számol el.

A forgalomból való kivonáskor nem szűnik meg!!
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CÉGAUTÓ ADÓ – VII. 

Adófizetésre kötelezett

¢ Nem magánszemély esetén: az adó alanya

¢ Magánszemély esetén: mindig a magánszemély (!)

2017.03.23.Tusnádi Márta
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CÉGAUTÓ ADÓ – VIII. 

Adómentesség:

¢ Megkülönböztető jelzésű szgk.

¢ Egyházi jogi személy szgk-ja

¢ Kereskedő továbbértékesítési céllal beszerzett szgk-ja

¢ Halottszállító szgk. 

¢ Eü- szoc.célú alapítvány, egyesület, nonprofit gt. szgk-ja

a fogyatékos magánszemélyt szállító szgk.

¢ Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskolai eü-i, 

otthoni szakápolás ellátáshoz használt szgk.

[2015. évi CXXIII. tv. 5§ (1), 16.§]

¢ Haditechnikai terméknek minősülő szgk.

¢ Törvényes öröklés eredményeként az állam tulajdonában álló 
szgk.
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CÉGAUTÓ ADÓ – IX.

Adózás:

¢ Sávosan

¢ Csökkenthető a határidőre megfizetett
gépjármű adó összegével (azonos befizető esetében)

¢ Bevallás, adófiz.köt.: negyedévet követő 20. nap

¢ Hatályos: 2012.01.01-től

2017.03.23.
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Gj. motorjának
telj. [kW]

Környezetvédelmi osztály

„0”- „4” „5” „6”- „10” „14”- „15”

1-50  16 500 Ft 7 700 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft 

51-90 22 000 Ft 8 800 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft 

91-120 33 000 Ft 11 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft 

120 felett 44 000 Ft 22 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft 



Biztosítás

A biztosítási díj jogcíme

a pénzügyi lízing és a bérbeadás ügyleteknél

2017.03.23.
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BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS – DÍJ – I. 

Ha a biztosítási szerződést a lízingbe/bérbe adó köti a biztosítóval

¢ a vevő nevében és javára

� a vevő a lízing cégnek fizet à elszámolási kötelezettséggel 
nyilvántartja à továbbutalja a biztosítónak (pl. gkfb.)

� à Nem áfa alap

¢ a saját nevében, a vevő javára

� a vevő a lízing cégnek fizet à jár.ktg., beépíti a számlába à
továbbutalja a biztosítónak (pl. beépített casco)

� Áfa alap !

¢ a saját nevében, a saját javára

� a hitelhez kapcsolódik, így annak adóalapjába épül be (nem a vevő 
megbízásából, pl. hitel biztosítás)

� Áfa alap, de adómentes
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BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS – DÍJ – II. 

Ha a biztosítási szerződést a vevő köti, 
saját nevére és javára:

� Önálló ügylet

Ha a lízing/bérbeadó cég más biztosítási szolgáltatást kapcsolt 

termékként nyújtja a vevőnek (kedvezményesen, pl. 
életbiztosítás)

� Nem kapcsolódik sem a lízinghez, sem a hitelhez

� Önálló ügylet

� Áfa: általános szabály (adómentes)
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A futás teljesítmény alapján elszámolható költségek:

ØKiküldetés 

ØSaját gépkocsi használat

ØMunkába járás

2017.03.23.

112

Tusnádi Márta



KIKÜLDETÉS
¢ 2016.07.31-ig: a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben 

rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés 

¢ 2016.08.01-től: a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti 
utazás

¢ Hivatali, üzleti utazás: „a magánszemély jövedelmének 
megszerzése, a  kifizető  tevékenységével  összefüggő  feladat 
ellátása  érdekében  szükséges  utazás, ideértve különösen a 
kiküldetés, vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás 
keretében más munkáltatónál történő munkavégzés 
(kirendelés) miatt szükséges utazás.” 

¢ Már nincs jelentősége a munkavégzés helyének rögzítésére

¢ Kiküldetésnek minősül pl. az utazás - a lakóhelytől az ügyfélhez 
(ügynök, szervízelő, fuvarozó) 

Kivéve: a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a 
lakóhelyről, tartózkodási helyről történő bejárás

[Szja .tv 3.§10.]
2017.03.23.
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KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY [SZJA TV. 3.§ 83.]

A kifizető 2 példányban állítja ki vagy 

elektronikus nyilvántartás (zárt rendszerben)

Tartalma:

¢ Magánszemély neve, adóazonosító jele,

¢ Gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, 

¢ Hivatali-üzleti utazás célja, időtartama, útvonala, 
futásteljesítménye

¢ Az utazás költségtérítése, élelmezési költségtérítés

¢ A ktg.térítés számításához szükséges adatok 
(üa-fogyasztási norma, üa.ár)

¢ Aláírás: kiküldő (elrendelő), igazoló, kiküldött

¢ az üzemi célú futás kezdő és záró km.óra állás feljegyzése  
[Szja.tv. 3.sz.mell. IV.6.]
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SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLAT KTG.TÉRÍTÉSE

Mi minősül saját gépkocsinak?

[Szja tv. 3. számú mell. IV.1.]

Az adott magánszemély

¢ saját nevén van, az ő tulajdona,

¢ általa zárt végű pénzügyi lízingbe vett,

¢ a házastársa nevén van, az ő tulajdona,

¢ a házastársa által zárt végű pü. lízingbe vett szgk.

Igazolás: kötelező gépjármű felelősség biztosítás 
befizetéséről szóló szelvény [Szja.tv. 3.sz.mell. IV.9.]
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SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLAT KTG.TÉRÍTÉSE

Elszámolás: 
hivatali üzleti utazás érdekében a magánszemélynél felmerülő, saját tulajdonú 
szgk. használatának megtérítése

1) Útnyilvántartás alapján

2) Kiküldetési rendelvény alapján

… és ha nincs autója?
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116

Tusnádi Márta



SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLAT KTG.TÉRÍTÉSE

1) Útnyilvántartás alapján à nyilatkozat

¢ Üzemanyag költség
fogy.norma szerinti üa.mennyiség * NAV üa.ár
[60/1992. (IV.1.) KR.]

¢ Egyéb költségek: (a teljes adóévre / összes szgk-ra!)

� csak a hivatali út arányában 
(pl. javítás, fenntartás, úthasználat, parkolás)

VAGY

� 15 Ft / km általános norma költség

¢ Bizonylatolás: útnyilvántartás, és
az üzemi célú futás kezdő és záró km.óra állás feljegyzése 

¢ Ha a magánszemély költséget számol el 
à cégautó adó fizetési kötelezettség keletkezik!

[Szja tv. 3.sz.mell. IV.] 2017.03.23.
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SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLAT KTG.TÉRÍTÉSE

2) Kiküldetési rendelvény alapján

¢ Üzemanyag költség
fogy.norma szerinti üa.mennyiség * NAV üa.ár
[60/1992. (IV.1.) KR.]

¢ Egyéb költségek: (a teljes adóévre)

- 15 Ft / km általános norma költség

- Úthasználati díj  [Szja tv. 4.§ (2a)]

- A kiküldetéssel kapcsolatos költségek [7.§ (1) g)]

¢ A magánszemélynél 

� nem jövedelem/bevétel (a fenti plafonig)  [Szja tv.7.§ (1) r)]

� igazolás nélkül elszámolható ktg. 

– csak saját szgk lehet!  [Szja tv.3.sz.mell. II/6. ]

� nincs cégautóadó! 
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SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLAT KTG.TÉRÍTÉSE

3) Nem saját tulajdonú szgk. esetében 
fizethető költségtérítés

¢ Üzemanyag költség
fogy.norma szerinti üa.mennyiség * NAV üa.ár
[60/1992. (IV.1.) KR.]

¢ Egyéb költségek:

Az üzleti út arányában (pl. bérleti díj)

¢ Bizonylatolás: csak útnyilvántartás lehet

¢ A szgk. tulajdonosa ktg.elszámolás esetén 

cégautóadót fizet!
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SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLAT KTG.TÉRÍTÉSE

Közös pontok:

¢ Bizonylatolás: útnyilvántartás
hiteles, valós, összevethető adatokkal egyezően (pl. tankolás, parkolás 
bizonylatai)

¢ Könyvelés: 

T. 55. Szem.jell.egyéb kifizetések 

/ K. 38. Pénzeszk. Vagy elszámlási szla
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MUNKÁBA JÁRÁS

A munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről, 
tartózkodási helyről történő bejárás.

Nem feltétele a saját gépkocsi!

Feltételek: [39/2010. (II.26.) KR]

¢ Nincs közösségi közlekedés (lakóhely – munkavégzés helye)

¢ Munkarend miatt a közösségi közlekedés csak hosszú 
várakozással vehető igénybe

¢ Mozgáskorlátozottság, súlyos fogyatékosság

¢ Bölcsődés gyermek, 10 év alatti tanuló (köznevelési int.)

¢ A munkáltató nem biztosít csoportos személyszállítást 

Költségtérítés:

¢ 9 Ft /km kötelezően jár (15 Ft  60%-a)

¢ Adható a 9 Ft helyett 15 Ft /km

¢ A magánszemélynél adómentes [Szja tv. 25. § (2) b)]

2017.03.23.
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KIKÜLDETÉS VAGY MUNKÁBA JÁRÁS?

¢ Kiküldetés: a munkáltató által elrendelt, a munkáltató 
tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében 
szükséges utazás.

¢ Az olyan munkakörökben, amelyekben a munkavállalók 
rendszeresen a lakóhelyükről indulva keresik fel munkavégzés 
céljából az üzleti partnereket (pl. ügynökök, szervízelők, 
fuvarozók), az első partnerhez történő utazás is – mint 
hivatali, üzleti utazás – kiküldetésnek minősül.

¢ Munkába járás: a lakóhelyről, tartózkodási helyről a 
munkahelyre történő oda- és visszautazás.  

¢ Munkahely: a munkáltató azon telephelye minősül, ahol a 
munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. Ilyen telephely 
hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató 
székhelyét kell munkahelynek tekinteni.

[NAV tájékoztató 2016.12.27.]
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ÁTMENETI RENDELKEZÉS 2016-2017

¢ Munkaviszony: 

� Munkába járásra

� Hivatali üzleti utazásra

2017. január 10-ig 9 Ft /km fizethető adómentesen.

¢ Nem munkaviszony (szem.közr., önálló tev.): 

� Munkába járásra

� Hivatali üzleti utazásra

2017. január 1. után 15 Ft /km fizethető adómentesen
(akkor is ha az 2016. évre vonatkozik).

[NAV tájékoztató 2016.12.27.]
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EVA / KATA / KIVA

EVA

¢ Nincs áfa kötelezettség à nincs áfa levonási jog

¢ Bevételi nyilvántartás: nincs ktg.elszámolás
à mentesül a cégautó adó alól

¢ Szv.tv. hatálya alatt: ktg.elszámolás à cégautó adó

¢ Gépjármű adó alól nem mentesül

KATA

¢ Áfa AAM esetén: nincs áfa levonási jog

¢ Nincs ktg.elsz.: mentesül a cégautóadó alól

¢ Gépjármű adó alól nem mentesül

KIVA

¢ Nem érinti az áfa / gépjármű adó / cégautó fizetést
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124

Tusnádi Márta



ÖSSZEHASONLÍTÁS

Gépjármű 
adó

Cégautó 
adó

Elszámolható egyéb 
ktg-ek

Szgk. tulajdonos van van écs, fenntartás

Pü. lízingbe vevő van van écs, fenntartás

Tartós bérbe vevő van nincs! fenntartás

Bérbeadó (< 1év) van van écs, fenntartás

Bérbevevő (< 1év) nincs nincs bérleti díj

Saját szgk. haszn.

munkába járásra
van

mg.szem.fiz.

nincs ktg.térítés

Saját szgk. haszn. 

üzleti útra (kiküld.)
van

mg.szem.fiz.

nincs ktg.térítés

Saját szgk. haszn.

ktg.elszámolással
van

mg.szem.fiz.

van tételes ktg.elsz, écs

2017.03.23.
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BIZONYLAT MEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG

¢ Adózás rendje: 2 + 5 év [Art. 47.§]

¢ Számviteli törvény: 8 év [Szv. tv. 169.§]

¢ Egyéb szempontok:

� Fejlesztési tartalék?

� Áfa levonási jog?
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Köszönöm a figyelmet!

Tusnádiné Ágoston Márta

Kamarai tag könyvvizsgáló, adótanácsadó

tusnadi.marta@helloado.hu
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