
Támogatások
számvitele

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
a kisvállalati adózás szakértője

Támogatások csoportosítása

ØKapott támogatások

ØVéglegesen kapott támogatások
ØPénzeszközben

Fejlesztés, költségek, ráfordítások ellentételezésére

ØNem pénzeszközben

ØVisszafizetési kötelezettséggel kapott támogatások

ØAdott támogatások

ØVéglegesen adott támogatások
ØPénzeszközben

Nem pénzeszközben

ØVisszafizetési kötelezettséggel adott támogatások



A támogatás jellege szerint:

- Tao-s támogatás az adó terhére

- Dolgozóknak adott támogatás 

- Közcélú támogatások

- Egyéb adományok, támogatások

Számviteli elszámolása a támogatás jellegétől 
függ!

Adott támogatások

Költség-ráfordítás ellentételezésére 
kapott támogatások

Főkönyvi könyvelése

Adott támogatások: T 86 Egyéb ráfordítások– K 38 Pénzeszközök

Kapott támogatások: T 38 Pénzeszközök – K 96 Egyéb bevételek

Vagy

T 39 Aktív id.elhat. – K 96 Egyéb bevételek

Rögzítés időpontja:

Pénzügyi rendezéssel egyidejűleg, vagy a mérleg fordulónap 
dátumával.

A jogszabály alapján járó támogatás rögzítésének feltétele a

mérlegkészítés időpontjáig történő igénylés beadása.



Fejlesztési célt szolgáló kapott támogatások

Tőketartalékba

helyezett

eredmény javára
elszámolt

Lekötött 
tartalék

Passzív 
időbeli 

elhatárolás

Fejlesztési célra kapott támogatások

Főkönyvi könyvelése

Adott támogatások: T 86 Egyéb ráfordítások– K 38 Pénzeszközök

Kapott támogatások: T 38 Pénzeszközök – K 96 Egyéb bevételek

Rögzítés időpontja:

Pénzügyi rendezéssel egyidejűleg

Év végén elhatárolás



Feladat

A Nagy Kft. 20x8. május 10-én 30.000.000 forint vissza nem 
térítendő fejlesztési támogatást kapott, a támogatás megérkezett 
az elszámolási betétszámlára.

A kapott fejlesztési támogatás felhasználásával a Társaság 20x8. 
május 15-én egy műszaki gépet vásárolt 40.000.000 forint + ÁFA 
értékben, aminek az ellenértékét 20x8. május 20-án át is utalt az 
elszámolási betétszámláról. A műszaki gép telephelyre történő 
szállítására 20x8. május 21-én került sor és még ugyanezen a 
napon a szállító be is nyújtotta 3.000.000 forint + ÁFA összegű 
számláját. A műszaki gép aktiválására 20x8. június 1-jén került 
sor. Az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján a Társaság a 
műszaki gépet öt évig szándékozik használni, a leírás lineáris és 
a maradványérték 2.000.000 forint.

Megoldás



Megoldás

Előleg kezelése

Kötelezettségként kell kimutatni, mindaddig, míg az

véglegessé nem válik (hosszú vagy rövid lejáratú?)

Mérlegkészítésig elfogadott elszámolás esetén adott

üzleti év bevételeként elszámolható

Rész elszámolások esetén a bevétel több részletben is

elszámolásra kerülhet



Egyéb esetek

I. Maradványérték kezelése a 
támogatásban

II. Felújítás, ráaktiválás 

III. A támogatási összeg utólagos 
folyósítása ( éven túl)

Támogatások a tőketartalék javára

1) Tőketartalék folyósítása
Ø Pénzforgalmi szemlélet

Ø Lekötött tartalék képzése

2) Támogatás visszafizetése
Ø Határozat vagy kifizetés

Ø Tartalék feloldása



Nem pénzben kapott támogatások

Bekerülési érték fogalma a számviteli törvény szerint:

Számv. tv. 50. § (4) bekezdés = állománybavétel

időpontjában ismert piaci érték

Főkönyvi könyvelésben történő elszámolás, könyvelési

tételek:

- Eszközök átvétele

T 1,2,3 – K 968, kapcsolódó tétel: T 968 – K 48

- Ingyenesen igénybe vett szolgáltatások

T 5.. – K 968

Adónemek között 
áttérés és visszatérés 
számviteli feladatai

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
a kisvállalati adózás szakértője



Lehetséges irányok

Bevételi 
nyilvántartás

(kata, eva)

Számviteli 
törvény

(eva, kiva, tao)

Beszámolók időszakai

Adóalanyiság
ot megelőző 
nappal kell 

zárni

Számviteli 
törvény

Számviteli 
törvény

Adóalanyiság 
megszűnését 
követő nappal 

kell nyitni



Kilépés a számviteli törvényből

Bt.,kkt, egyéni cég, ügyvédi iroda esetében:

Ø nincs az Szt. hatálya alatt

Ø nincs beszámoló készítési kötelezettség, így a vagyon
nyilvántartás is megszűnik, ezért

Ø belépéskor az utolsó beszámoló adatok alapján
osztalékadót kiváltó adót fizet

Ügyvédi irodák esetében 2018.01.01 –
2018.08.25 közötti időszak rendezetlen….

Osztalék utáni adót kiváltó adó

Számítás a mérlegből vett adatokon alapul:

Adózott eredmény 
Eredménytartalék 
Saját elhatározásból lekötött tartalék
Jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal 

szemben fennálló kötelezettség
- nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak, 

tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékhelyesbítését 
nem vesszük figyelembe!

Az így kapott érték 15%-a, amit három részletben kell 
megfizetni.



Kivára való áttérés feladatai

Kettős könyvvitel (Tao., EVA) vezetése esetén az 
Szt. és KIVA tv. együttes előírásait kell alkalmazni 

= üzleti év zárása

= beszámoló készítés, közzététel az Szt. általános
szabályai szerint

KIVÁ-val új üzleti év kezdődik, adóalanyiság
megszűnésével üzleti év végződik

Szt. üzleti év zárásához mindig beszámolót készít
(nem elegendő a főkönyvi kivonat)



Nyitó mérleg szabályai

ØKönyvvizsgálóval kell a nyitómérleget ellenőriztetni 
(kivéve végelszámolás, felszámolás miatti 
megszűnéskor)

ØNem kell közzétenni a nyitómérleget (első üzleti év 
beszámoló előző év oszlopába kerül a nyitómérleg 
adata), így elkészítési határideje sincs

ØEredménykimutatás előző év oszlopa üresen 
marad

ØKiegészítő mellékletben be kell mutatni, hogy 
bevételi nyilvántartásból tért vissza

Nyitó mérleg értékelése

ØNyitó mérleg: leltár alapján

ØEszközök: piaci értéken

ØKötelezettségek: tényleges fizetendő értéken

ØCéltartalékok: fennálló, számított értéken

ØSaját tőke: különbözeti alapon…

ØJegyzett tőke: cégbírósági bejegyzés alapján

ØTőketartalék, lekötött tartalék

ØEredménytartalék: különbözet



Tárgyi eszközök

Ø a tárgyi eszközöket (immateriális javakat) piaci értéken 
kell felvenni. 

Ø az eszközöket újra üzembe kell helyezni, a piaci érték 
lesz az eszköz bruttó értéke, ez a bruttó érték alapján kell 
a terv szerinti értékcsökkenést a számviteli törvény 
általános szabályai szerint elszámolni.

Következmény: a tárgyi eszközökről kettős 
nyilvántartást kell vezetni (más lesz az Sz. szerinti 
bruttó érték, más az adózás szerinti bruttó érték)

Követelés-kötelezettség

ØKövetelések szintén piaci értéken.

ØPénzeszközök között a bankszámla és a pénztár 
visszatéréskori nyitó egyenlegét kell szerepeltetni.

ØKötelezettségek visszafizetendő összegben (tagi hitel, 
kölcsön is) 

ØCéltartalékként a visszatérés napjára vonatkozóan a 
számviteli törvény 41.§-a (1) bekezdésének előírása 
alapján fennálló, számított céltartalék összegét kell 
beállítani (pl. garanciális, jótállási kötelezettségre 
képzendő céltartalék).



Saját tőke

ØA jegyzett tőkét a társasági szerződésben 
(cégjegyzékben) szereplő jegyzett tőke összegében kell 
beállítani. 

ØTőketartalék akkor kerülhet kimutatásra, ha a társasági 
szerződés szerint ázsiós alapítás, vagy korábbi években 
ázsiós jegyzett tőkeemelés valósult meg (az ázsió 
összegét a társasági szerződés tartalmazza). 

Ø Lekötött tartalék is lehet a nyitó mérlegben.  

ØA saját tőkéből az ezek után fennmaradó összeg az 
eredménytartalékba kerül.

ØEredménytartalékot az adózási szabályok miatt meg kell 
bontani (adózott befektetés megállapítása miatt)

Ha voltak olyan tárgyi eszközök, amelyek 
értékével az osztalék utáni adót kiváltó adó 
alapját csökkentették, és amely eszközöket 
térítés nélkül, kedvezményesen magánszemély 
részére nem adták át (és ilyen jogcímen 
személyi jövedelemadót utána nem fizettek), 
akkor ez az összeg a magánszemély 
szempontjából nem adózott befektetésnek 
minősül, így azt a nyitó mérlegben nem 
EVÁS/KATÁS időszak eredménytartalékaként 
kell kimutatni. 

Eredménytartalék



További szép 
napot!


