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Alapfogalmak

Számlafajták a korrekció szempontjából 

1. eredeti számla

2. módosító (helyesbítő)

3. érvénytelenítő (storno)

4. javító

Számlával egy tekintet 
alá eső okirat 

Áfa tv 168. § és 170. §



Eredeti számla 

a tényleges vagy feltételezett
teljesítést követően kiállított számla

ezt korrigálja a 
•módosító,
•érvénytelenítő,
•javító

számla

Módosítás (helyesbítés)

az eredeti számlában szereplő

•végösszeg,

•az adóalap, 

•az adó összege

+ −



Érvénytelenítés (stornó)

eredeti számlával dokumentált
teljesítés törlése

Javítás 

az eredeti számla adóalapját, és adóösszegét nem érintő
•elírások
•adathiányok

kiigazítása



Számla javításának szabályozása 

 

Szvt 165. § (2) bek. 

 

„Szabályszerű az a bizonylat…… amelyet - hiba esetén - 

előírásszerűen javítottak.” 

számviteli politikában:
- javító számla
•külön sorszámot kap, de
•adóalapot, adóösszeget nem befolyásol

Számla pótlása

a törvényes határidőt
követő (eredeti) számla kiállítása



visszautalás eredeti számlára

teljesítési időpont = eredeti számla teljesítési időpontja

keltezés = kiállítás napja

Korrekciós számla adatai

nincs előírás

javasolt: 3 oszlopos

Helyes összeg Eredeti összeg Különbözet

Korrekciós számla formátuma

Helyes érték – eredeti tételek = ± különbözet



 

HELYESBÍTŐ SZÁMLA 

 

Szállító adatai                                                                    Vevő adatai 
 

 A teljesítés kelte 

 

2015. november 5. 

A számla kelte 

 

2017. október 5. 

Fizetési határidő 

 

— 

Sorszám: 
 

0000/2017. 

 

                                 
                          Megnevezés 

 

   

Helyes 

összeg: 

 

Eredeti 

összeg 

 

Különbözet 

 

A 2015. november 5. napján kelt 12345/2011. sz. 
eredeti számla módisítása (helyesbítése) 

 

Nettó összeg:                                                                                                      10.000           10.000             0 

ÁFA összeg:                                                                                                          0                    2.700         −2.700 

Bruttó összeg:                                                                                                     10.000            12.700       − 2.700 

  

Összes különbözet:                         − 2.700 

 

 

 

STORNO SZÁMLA 

 

Szállító adatai                                                                    Vevő adatai 
 

 A teljesítés kelte 

 

2015. november 5. 

A számla kelte 

 

2017. október 5. 

Fizetési határidő 

 

— 

Sorszám: 
 

0000/2017. 

 

                                 
                          Megnevezés 

 

   

Helyes 

összeg: 

 

Eredeti 

összeg 

 

Különbözet 

 

A 2013. november 5. napján kelt 12345/2011. sz. 
eredeti számla helyesbítése 

 

Nettó összeg:                                                                                                        0                 2.000             − 2.000 

ÁFA összeg:                                                                                                         0                    540             −    540 

Bruttó összeg:                                                                                                      0                 2.540             − 2.540 

  

Összes különbözet:                         − 2.540 

 

 



 

HELYESBÍTŐ SZÁMLA 

 

Szállító adatai                                                                    Vevő adatai 
 

 A teljesítés kelte 

 

2015. november 5. 

A számla kelte 

 

2017. október 5. 

Fizetési határidő 

 

— 

Sorszám: 
 

0000/2017.2 

 

                                 

                          Megnevezés 

 

   

Helyes 

összeg: 

 

Eredeti 

összeg 

 

Különbözet 

 

A 2011. november 5. napján kelt 12345/2011. sz. 
eredeti számla helyesbítése 

 

Nettó összeg:                                                                                                         8.000                 10.000             − 2.000 

ÁFA összeg:                                                                                                          2.160                    2.700            −    540 

Bruttó összeg:                                                                                                     10.160                  12.700            − 2.540 

  

Összes különbözet:                         − 2.540 

 

 

 

Helyes érték – eredeti tételek = ± különbözet 
 

negatív pozitív 

csökken az ELADÓNÁL 

· vevő követelés 

· fizetendő ÁFA 

· árbevétel 

növekszik az ELADÓNÁL 

· vevő követelés 

· fizetendő ÁFA 

· árbevétel 

csökken a VEVŐNÉL 

· kötelezettség 

· fizetendő ÁFA 

· költség, ráfordítás 

növekszik a VEVŐNÉL 

· kötelezettség 

· fizetendő ÁFA 

· költség, ráfordítás 

 

Korrekciós számla különbözetének elszámolása



 1. T 31 - K 91-92  Az értékesítés nettó árbevételének - az általános forgalmi adó 
összegét nem tartalmazó - elszámolása az eredeti számla 
alapján. 

 2. T 31 - K 467  A számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa 
elszámolása. 

 3. T 91-92 - K 31  Az értékesítés nettó árbevételének - az általános forgalmi adó 
összegét nem tartalmazó - helyesbítése a helyesbítő számla 

alapján. 

 4. T 467 - K 31   A számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa 
helyesbítése a helyesbítő számla alapján.  

 

Könyvelési tételek helyesbítésnél → az eredeti vételár csökken

Önellenőrzés

csak akkor 

ha az adó fizetési kötelezettség

•helyesbítés
•stornó
•pótlás

miatt egy korábbi elszámolási időszakban
növekszik (+) 



Önellenőrzés Art 

 

49. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani 
elmulasztott adót, adóalapot …… az adózó helyesbítheti.  

Önellenőrzés Art 

 

49. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani 
elmulasztott adót, adóalapot …… az adózó helyesbítheti.  

tehát nem kötelező!



Számlakorrekciók szabályai szabályai 
az Áfa törvényben

 

Adó alapjának utólagos csökkenése → 77 − 78. § 
 

Az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének 
elszámolása → 153/B. § 

 
A levonható adó utólagos módosulásának  
elszámolása → 153/C. § 

 

 

Számla korrekciók  szabályai az Áfa törvényben



Adó alapjának utólagos csökkenése 
Áfa törvény 77. § (1) bek.

ha a szerződés utólag
•módosul, 
•megszűnés,
•érvénytelenség,
•létre sem jön

Adó alapjának utólagos csökkenése
Áfa törvény 77. § (2) bek.

 

a) lízing, a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges 
használatának átengedése meghiúsul, 
 

b) betétdíjat visszatérítik; 
 

c) folyamatos teljesítésnél előre fizetett összeg meghaladja a 

járó ellenértéket, 
 



Adó alapjának utólagos csökkenése
Áfa törvény 77. § (3) − (4) bek. árengedmények

 

 

(3) a teljesítést követően adnak szerződés szerinti 

árengedményt, 

 

 

(4) üzletpolitikai célból pénzt térítenek vissza  
 

 

Az adóalap utólagos csökkenésének

feltétele

 

 

− számla érvénytelenítése, vagy 

 

− számla módosítása  
 

 



 

abban az adómegállapítási időszakban amikor 

 

a) az érvénytelenítő/módosító számla a vevő 
rendelkezésére áll 
 

vagy 

 

b) az eladó az ellenértéket (előleget, betétdíjat) 
visszatérítette a vevőnek  

 

Fizetendő adó utólagos csökkenése 153/B. §
a)-b) eset

 

abban az adómegállapítási időszakban amikor 

 

c) az eladónál, ha visszatéríti a 77. § (4) bek. szerinti 
vételárrészt 
 

 

 

d) export kiléptetés megtörténik 90-360 nap között  

 

Fizetendő adó utólagos csökkenése 153/B. §
c)-d) eset



 

a fizetendő adó összegét növelő tétel 
abban az adómegállapítási időszakban  

 

a) amikor a módosító/érvénytelenítő okirat 
rendelkezésre áll 
 

b) a vevőnél, ha visszakapja a 77. § (4) bek. szerinti 
vételárat  
 

 

c) egyéb változás következik be  

 

A levonható adó utólagos csökkenése 153/C. §

 

az előzetesen felszámított adó összegét növelő tétel 
abban az adómegállapítási időszakban amikor 

 

 

a módosító okirat rendelkezésre áll 
 

 

 

 

 

A levonható adó utólagos növekedése 153/C. §



Számlakorrekció bevallásának időpontja

− a módosító, érvénytelenítő, és javító számla kibocsátását 
magában foglaló adóelszámolási időszakról benyújtott áfa-

bevallásban 

 

tehát a korrekciót az adóellenőrzés alatt
is el lehet végezni

Áfa törvény 

147. §  
(1) E törvény egyéb rendelkezéseitől függetlenül adófizetésre 

kötelezett az, aki (amely) számlán áthárított adót, illetőleg a 83. §-

ban meghatározott százalékértéket tüntet fel. 
 
 

Áfa fizetési kötelezettség



Árengedmény típusai 
az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Árengedmény típusai 
az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Teljesítés utánTeljesítéskor



Árengedmény típusai 
az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Teljesítés utánTeljesítéskor

Korábban elért 
engedmény 

beszámításával

Az értékesítéshez 
kapcsolódó 
engedmény 

beszámításával

Árengedmény típusai 
az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Teljesítés utánTeljesítéskor

Az árengedmény 
az eredeti számlán
csökkenti az ÁFA 

alapját

Az ÁFA alapja
helyesbítő 
számlával 

csökkenthető

Az ÁFA alapja 
helyesbítő 
számlával 

csökkenthető

Korábban elért 
engedmény 

beszámításával

Az értékesítéshez 
kapcsolódó 
engedmény 

beszámításával



Árengedmény típusai 
az ÁFA törvényben

ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

Teljesítés utánTeljesítéskor

Az árengedmény 
az eredeti számlán 
csökkenti az ÁFA 
alapját és a nettó 

árbevételt

Az ÁFA alapja
helyesbítő 
számlával 

csökkenthető

Az ÁFA alapja 
helyesbítő 
számlával 

csökkenthető

Korábban elért 
engedmény 

beszámításával

Az értékesítéshez 
kapcsolódó 
engedmény 

beszámításával

Helyesbítés nélkül  
az utólag adott 

engedmény nem 
csökkenti a 

nettó árbevételt

GYÁRTÓ

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.



KERESKEDŐ

GYÁRTÓ

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.

KERESKEDŐ

GYÁRTÓ

1.

megállapodás
akcióról

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.



KERESKEDŐ VEVŐ

GYÁRTÓ

1.

megállapodás
akcióról

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.

KERESKEDŐ VEVŐ
2.

számla

GYÁRTÓ

1.

megállapodás
akcióról

3.

számla bemutatása

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.



KERESKEDŐ VEVŐ
2.

számla

GYÁRTÓ

1.

megállapodás
akcióról

3.

számla bemutatása

4.

visszatérítés

Üzletpolitikai visszatérítés Áfa tv 77. § (4) bek.

Konkrét példák krét példák 
a leggyakoribb korrekciók számviteli ibb korrekciók számviteli 

elszámolására, könyvelésére



Számviteli törvény 73. § (2) bek. 
az értékesítés nettó árbevételét CSÖKKENTŐ tételként kell elszámolni 

Megnevezés 

 

Helyesbítés 

utólag adott engedmény helyesbítő 

számlában, nyugtában rögzített értékét  

a teljesítés időpontjára  

szavatossági jogok (igények) érvényesítése 

során utólag adott engedmény  

a szavatossági igény megismerésének 

időpontjára  

pénzügyi lízing, részletfizetés, halasztott 
fizetés keretében visszavett termék 

visszavételkori piaci értéke (max. eredeti 

eladási ára) a helyesbítő, illetve stornó 

számlában, nyugtában rögzített, 

visszatérített értéke 

a visszavétel időpontjára  

a készlet értékesítéséhez kapcsolódó 

visszáru helyesbítő, illetve stornó 

számlában, nyugtában rögzített értéke  

a visszavétel időpontjára  

értékesített és később visszavett betétdíjas 
göngyöleg helyesbítő, illetve stornó 

számlában, nyugtában rögzített értéke 

a visszavétel időpontjára  

 

Számviteli törvény 73. § (3) bek. 

az értékesítés nettó árbevételét NÖVELŐ tételként kell elszámolni 
Megnevezés 

 

Helyesbítés 

készlet értékesítéséhez, a szolgáltatás-

nyújtáshoz kapcsolódóan utólag felszámított 

felár a helyesbítő számlában, nyugtában 

rögzített értéke 

 

a teljesítés időpontjára  

 



Vevőnél Eladónál 

77. § egyéb bevétel 
29. § (6) bek. egyéb követelés 

81. § (5) bek. egyéb ráfordítás 

43. § (1) bek. egyéb kötelezettség 

85. § (3) bek. o) pont  
pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

kapott skontó max: 3% 

84. § (7) bek. o) pont  

pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

adott skontó max: 3% 

 

Nem számlázott engedmény a számviteli törvényben

 1. T 31 - K 91-92  Az értékesítés nettó árbevételének - az általános forgalmi 

adó összegét nem tartalmazó - elszámolása az eredeti számla 

alapján. 

 2. T 31 - K 467  A számla végösszegéhez kapcsolódó fizetendő áfa 

elszámolása. 

 3. T 38 - K 31  Az adott engedménnyel csökkentett követelés összegének 

elszámolása a pénzügyi teljesítés időpontjára vonatkozóan, a 

bankértesítés alapján. 

 4. T 879 - K 31  Az engedmény összegének elszámolása pénzügyi 

műveletek egyéb ráfordításaként a pénzügyi teljesítés 

időpontjára vonatkozóan, a bankértesítés alapján. 

 

Nem számlázott engedmény könyvelése

Ha nincs helyesbítés, akkor nem 
csökken árbevétel, így nem csökken az 
iparűzési adó alapja!



Szerződés felbontása → pl. ingatlan vissza

eredeti 

számla
kibocsátása,

fizetendő ÁFA

szerződés
felbontása

sztornó 
számla

ÁFA + illeték
„vissza”

Eub C-337/13. sz. Almos Agrárkülkereskedelmi Kft.ügy 

 

EBH2015. K.11. 

A Kúria a HÉA irányelv 90. cikkének (1) bekezdése alkalmazásával 
döntött arról, hogy a felperest megilleti az adóalap csökkentése. Az 

irányelv közvetlen hatályának kérdése  

[2007. évi CXXVII. tv. 77. § (1) bek.; 112/2006/EK irányelv 90. cikk].  

 

Szerződés felbontása



A visszáru 
típusai

Az áru átvételekor a vevő 
egyes tételeket visszautasít

A korábbi vevő, a

tulajdonát képező terméket 
visszaadja az eladónak

Az átvétel előtt 
az eladó már 
kiállította az

„eredeti” 
számlát

Az eladó 
sztorníroz,

és kiállítja a jó 
számlát 

Az eladó kiállítja 
a helyesbítő 

számlát

A korábbi vevő 
állítja ki számlát 

a visszaadás  
napján 

Bíróság előtt:

nem jó
a számla,

ha fizetni kell

Könyvelésben:

jó a
számla

költségnek,
ÁFA levonásra

A nem fizető vevő vitatja a teljesítést



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 16. § (1) bek. 
 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a 
beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 
értékelni (az egyedi értékelés elve).  



Számviteli törvény 42. § (1) bek. 
 

Kötelezettségek …. a már teljesített, a vállalkozó által 
elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 
  

Számviteli törvény 16. § (1) bek. 
 

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a 
beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és 
értékelni (az egyedi értékelés elve).  

Eladó
számlája



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése



Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

Vevő elfogadja,

de nem fizet

számla
stornírozása

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése

Eladó
számlája

Vevő teljesen
visszautasítja

Vevő elfogadja,

de nem fizet

számla
stornírozása

behajthatatlan

követelés

Vevő részben
visszautasítja

számla
helyesbítése



Árengedmény típusai

Diszkont (azonnali mennyiségi engedmény) 
 

 

1. ha többet vesz, azonnal csökken a vételár 

 

2. számlán megjelenik az engedmény 

 



Rabatt (meghatározott forgalom elérése után adott 
visszatérítés) 
 

1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát 
 

2. későbbi vásárlásoknál eléri a mennyiségi feltételt 
 

3. az eladó helyesbítő számlát állít ki (a korábbi 
vételárat csökkenti) 
 

4. vevő visszakapja a korábbi vételár X %-át 
 

Skontó → fizetési határidő előtti  
                                         kiegyenlítés ösztönzése 

 

1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát 
 

2. a vevő a kedvezményre jogosító határidőn a 

csökkentett vételárat megfizeti,  
 

3. az eladó helyesbítő számlát állít ki (a korábbi 
vételárat csökkenti) 
 

 



Bónus1 

 

1. a vevő megvásárolja a célterméket, amelyhez 
kap egy ajándék terméket,  
 

2. a számlán a céltermék + ajándék vételára egy 
összeg 

 

Bónus2 

 

1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát,  
 

2. az eladó a vételárral arányos „pontot” ad a 
vevőnek, 
 

3. következő vásárlásnál a „pont” beszámítható a 
vételárba 

 

4. az eladó a számlában csökkenti a vételárat 
 



Közvetett 
 

1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát,  
 

2. az eladó az elszámolási időszak végén összesíti az 
forgalommal arányos engedményt, 
 

3. eladó visszafizeti az engedményt 

 

Ha az árengedmény nincs számlázva:

az engedmény összege után

1. ÁFA-t és

2. helyi iparűzési adót 

kell fizetni



Zártvégű lízing szerződés lejárata előtti megszűnése

a) az Áfa törvény 10. § a) pontja alapján már a birtokbaadás ténye 
termékértékesítésnek minősül,  
 

b) a birtokbaadáskor áll be a teljes tőkerész vonatkozásában a lízingbeadó 
forgalmi adó fizetési kötelezettsége,  
 

c) tehát egyetlen Áfa törvény szerinti számla kibocsátására kerül sor 

 

 

helyesbítés Számvtv. 73. § (3) bek. d) pont

Eub C-164/16. sz. ügyben (2017. október 4.) 
 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 14. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő 
„olyan szerződés, amely az[t] a kikötés[t] [tartalmazza], hogy a tulajdonjogot 
rendszerint legkésőbb az utoljára esedékes részlet kiegyenlítésével szerzik meg” 
fordulatot úgy kell értelmezni, hogy annak hatálya alá tartozik a vételi opciót 
tartalmazó bérleti mintaszerződés, amennyiben – a szerződésnek a megszűnéséig 
történő szabályszerű teljesítése esetén – a szerződés pénzügyi feltételeire 
tekintettel megállapítható, hogy a szerződés lejártakor a vételi opció gyakorlása 
jelenti a bérlő egyetlen ésszerű gazdasági választását; mindezek vizsgálata a 
nemzeti bíróság feladata. 
 
 

Vételi opciót tartalmazó 

pénzügyi lízingszerződést → zártvégűvé minősíthetik



a Számviteli politikában célszerű előírni 
 

ha a vevővel kötött szerződés lehetővé teszi 
 

− az előleget és/vagy 

− a részteljesítést, 
 

akkor a végteljesítés elismerését követően kiállított végszámla bruttó 
összege tartalmazza a teljesítés együttes bruttó értéket, amelyből a 
fizetendő (elszámolandó) összeg kiszámításakor le kell vonni 
 

− a vevő által megfizett előleg bruttó összegét, és/vagy 

− a részteljesítésről szóló számla bruttó értékét. 
 

 

Előleg – részteljesítés – végszámla

Végszámla

- a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000, de
a végteljesítés előtt volt előleg 

nettó ÁFA bruttó

2017. 06. hó teljesítés 3000 810 3810

2017. 01. hó előleg - 2000 - 540 - 2540

fizetendő 1000 270 1270



Köszönöm
a figyelmet


