
                                           

(adó)Mentőöv  

Szereted, ha az adóügy sima ügy?

                      www.sinkatax.hu

                      Hírlevél 2011. /04. 

                        2011. április 08.

Kezdő (és leendő) mérlegképes könyvelők kérdezték...

Ahogyan  azt  a   Hírlevél  márciusi  számában  is  beharangoztam,  az  áprilisi 
számot Ti,  kedves Olvasók szerkesztitek.  Azaz vártam a kezdő (és leendő) 
mérlegképes könyvelőktől érkező kérdéseket.

Zsóka Isaszegről egy egész vizsgafeladatsort küldött nekem, azzal, hogy oldjuk 
meg együtt...

Szerintem remek ötlet, de mivel a feladatsor enyhén szólva is hosszú,  több 
részletben fogjuk megoldani. A kiinduló adatokat – jelesül egy egész főkönyvi 
kivonatot  most  közlöm,  ezt  tegyétek  el,  mert  a  feladatsor  folytatásához  is 
szükség lesz rá! De kezdjük a feladattal!

Íme:

Egy Zrt. 2010. évi főkönyvi kivonatának adatai (forintban) – a kivonat teljes, 
az  adózás előtti  eredmény utáni  könyvelési  tételeken  kívül  minden adatot 
tartalmaz -    az alábbiak. 
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Fők.szla 
száma

Megnevezés Egyenleg (Ft)

111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2.503.000
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 21.782.000
113. Vagyoni értékű jogok 17.859.000
114. Szellemi termékek 39.199.000
117. Szellemi termékek értékhelyesbítése 3.200.000
1191. Alapítás-átszervezés écs. 2.403.000
1193. Vagyoni értékű jogok écs. 6.659.000
1194. Szellemi termékek écs. 12.542.000
123. Épületek 233.602.000
127. Épületek értékhelyesbítése 22.451.000
129. Épületek écs. 44.758.000
131. Műszaki berendezések, gépek, járművek 74.888.000
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek écs. 13.605.000
143. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 28.973.000
147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékh. 8.537.000
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek écs. 5.577.000
161. Befejezetlen beruházások 13.208.000
171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 32.500.000
193. Egyéb tartósan adott kölcsönök 5.000.000
197. Egyéb tartós bankbetétek 600.000
211. Alapanyagok 4.200.000
229. Alapanyagok árkülönbözete T 652.000
231. Befejezetlen termelés 2.507.000
235. Félkész termékek 13.662.000
238. Félkész termékek KÉK K 598.000
251. Késztermékek 4.983.000
258. Késztermék KÉK T 1.741.000
264. Áruk eladási áron 28.849.000
265. Áruk árrése 12.650.000
311. Belföldi követelések 65.751.000
315. Belföldi követelések értékveszt. 11.800.000
316. Külföldi követelések 33.600.000
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Fők.szla 
száma

Megnevezés Egyenleg (Ft)

325. Jegyzett, de még be nem fiz.tőke anyavállalattól 10.200.000
341. Belföldi váltókövetelések 2.000.000
352. Beruházásokra adott előlegek 1.000.000
353. Készletekre adott előlegek 2.410.000
361. Munkavállalókkal szembeni követelések 540.000
3621. Fogyasztói árkiegészítés 1.410.000
3622. Termelési árkiegészítés 2.600.000
3631. Fogyasztói árkiegészítés teljesítése 1.310.000
3632. Termelési árkiegészítés teljesítése 2.800.000
364. Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszk 11.500.000
368. Különféle egyéb követelések 20.688.000
373. Saját részvények, saját üzletrészek 10.250.000
374. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 41.220.000
381. Pénztár 853.000
384. Elszámolási számla 48.591.000
386. Deviza betétszámla 50.300.000
391. Bevételek aktív időbeli elhatárolások 4.120.000
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3.540.000
393. Halasztott ráfordítások 2.782.000
411. Jegyzett tőke 114.000.000
412. Tőketartalék 10.852.000
413. Eredménytartalék 12.751.000
414. Lekötött tartalék 32.132.000
4171. Értékhelyesbítés értékelési tartalékra 34.188.000
419. Mérleg szerinti eredmény
421. Céltartalék a várható kötelezettségekre 3.100.000
443. Tartozás kötvénykibocsátásból 174.300.000
444. Beruházási és fejlesztési hitelek 106.502.000
445. Egyéb hosszú lejáratú hitel 5.000.000
452. Rövid lejáratú hitelek 16.544.000
453. Vevőktől kapott előlegek 2.500.000
4541. Belföldi szállítók 141.642.000
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Fők.szla 
száma

Megnevezés Egyenleg (Ft)

4542. Külföldi szállítók 54.697.000
457. Külföldi váltótartozások 4.750.000
461. Társasági adó elszámolása T 1.200.000
466. Előzetesen felszámított  ÁFA 82.653.000
467. Fizetendő ÁFA 93.549.000
468. ÁFA elszámolási számla T 7..871.000
469. Helyi adók kötelezettség T 451.000
476. Rövid lejáratú kötelezettségek(osztalékfizetéshez)
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 25.405.000
481. Bevételek passzív időbeli elhatárolások 4.111.000
482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5.493.000
483. Halasztott bevételek 1.508.000
511. Vásárolt anyagok költségei 233.602.000
52. Igénybe vett szolgáltatások értéke 41.773.000
531. Hatósági igazgatási díjak, illetékek 896.000
532. Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak 1.002.000
533. Biztosítási díjak 2.567.000
541. Bérköltség 52.666.000
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű 

kifizetés
8.509.000

56. Bérjárulékok 14.310.000
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 48.143.000
581. Saját termelésű készletek állományváltozása T 4.308.000
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 2.571.000
814. ELÁBÉ 82.881.000
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2.651.000
861. Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. Könyv sz. értéke 14.540.000
8631. Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő 

összegek
8.594.000

865. Céltartalék képzése 2.222.000
8662. Követelések elszámolt értékvesztése 6.509.000
8672. Önkormányzatokkal elszám.adók, illetékek, hozzáj. 12.603.000
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Fők.szla 
száma

Megnevezés Egyenleg (Ft)

869. Különféle egyéb ráfordítások 4.505.000
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 8.502.000
872. Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások 7.856.0000
8746. Tulajdoni részesedést jelentő befekt. Visszaírt ért.veszt. 1.000.000
876. Átváltáskori, értékeléskori árf.veszteség 1.794.000
88. Rendkívüli ráfordítások 41.272.000 
891. Társasági adó
911. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 365.447.000
913. Export értékesítés nettó árbevétele 213.602.000
961. Értékesített immat.javak, tárgyi eszk. bevétele 4.791.000
9631. Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek 583.000
9632. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késed.kam., kártér. 2.145.000
969. Különféle egyéb bevételek 7.984.000
971. Kapott osztalék, részesedés 6.500.000
972. Részesedések értékesítésének árf.nyeresége 2.302.000
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kaamtjell. bev. 409.000
975. Forgóeszk. között kimut. püi műv. Egyéb bev. 1.777.000
976. Átváltáskori, értékeléskori árf.nyereség 444.000
98. Rendkívüli bevételek 850.000

  
További adatok:

● a társasági adó mértéke 16%, a különadó fizetési kötelezettségtől most 
tekintsen el,

● a Zrt. a jegyzett tőkéjének (részvényeinek) 20%-át vásárolta vissza,
● a Zrt. 30% osztalékot szeretne fizetni,
● a társasági adó szerinti értékcsökkenési leírás 46.852.000,-Ft,
● az értékvesztés és annak visszaírása adóalap módosító tétel.

1. feladatrész:

A fentiekben megadott adatok felhasználásával állítsa össze a Zrt. összköltség 
eljárással készült „A” változatú eredménykimutatását! 
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(Figyelem, itt már ezer forintban szerepeltetjük az adatokat!)

 Megoldás:

Sor-
szám

Megnevezés Előző év Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 365.447
02. Export értékesítés nettó árbevétel 213.602
I. Értékesítés nettó árbevétele 579.049

03. Saját termelésű készletek állományváltozása - 4.308
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 2.571
II. Aktivált saját teljesítmények értéke - 1.737
III. Egyéb bevételek 15.503
05. Anyagköltség 233.602
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 41.773
07. Egyéb szolgáltatások értéke 4.465
08. Eladott áruk beszerzési értéke 82.881
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2.651
IV. Anyagjellegű ráfordítások 365.372
10. Bérköltség 52.666
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 8.509
12. Bérjárulékok 14.310
V. Személyi jellegű ráfordítások 75.485

VI. Értékcsökkenési leírás 48.143
VII. Egyéb ráfordítások 48.973

Ebből értékvesztés 6.509
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 54.842
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 6.500

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 6.500
14. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége 2.302

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 

árfolyamnyeresége
0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0
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Sor-
szám

Megnevezés Előző év Tárgyév

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 
bevételek

409

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2.221

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 11.432
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 8.502

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 7.856

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 

értékvesztése
-1.000

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1.794
Ebből: értékelési különbözet 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 17.152
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -5.720
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 49.122
X. Rendkívüli bevételek 850
XI. Rendkívüli ráfordítások 41.272
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -40.422
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 8.700

XII. Adófizetési kötelezettség 1.600
F. ADÓZOTT EREDMÉNY 7.100
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 

részesedésre
12.751

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 19.851
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0

2. feladatrész:

A fenti információk felhasználásával állapítsa meg és könyvelje le az esetleges 
társasági  adó  fizetési  kötelezettséget,  az  osztalékot  és  a  mérleg  szerinti 
eredményt!
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Kezdjük  a  társasági  adó  alapjának  és  az  adónak  a  számításával  és 
könyvelésével!

(adatok ezer forintban)
Adózás előtti eredmény + 8.700

Kapott osztalék - 6.500
Elszámolt értékvesztés + 6.509

Számviteli törvény szerinti écs. + 48.143
Adótörvény szerinti écs. -46.852

Adóalap 10.000
Társasági adó. 10.000eFt * 0,16= 1.600 E Ft , ennek könyvelése
T 891 – K 461  1.600.000,-Ft

A  következő  lépésben  kiszámítjuk  az  osztalék  (működő  tőke)  alapját 
(emlékszünk, a zrt. 30% osztalékot akar kifizetni!):

(adatok ezer forintban)
Jegyzett tőke 114.000

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -10.200
Visszavásárolt saját részvény -22.800

Összesen 81.000
81.000 E Ft * 0,30= 24.300 E Ft., azaz 24.300.000,-Ft. 

Az osztalékfizetésnek azonban vannak korlátai, az Szt. 39.§.(3) bekezdésében 
találjuk az erre vonatkozó szabályt.  

Ennek  alapján  a  tárgyévi  adózott  eredményből,  illetve  az  osztalékfizetésre 
igénybe  vett  eredménytartalékkal  növelt  összegből  csak  annyi  fizethető  ki 
osztalékként,  amennyinek  kifizetésével  a  lekötött  tartalékkal,  az  értékelési 
tartalékkal csökkentett saját tőke összege nem lesz kevesebb, mint a jegyzett 
tőke összege. 

Nézzük, a zrt. tulajdonosai mire számíthatnak ennek alapján!
 
Az adatokat ebben az esetben is ezer forintban vesszük figyelembe!
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Adózott eredmény + 7.100
Pozitív eredménytartalék + 12.751.

Osztalék fizetésére rendelkezésre álló összeg + 19.851
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - 10.200

Negatív eredménytartalék 0
Kifizethető osztalékot csökkenti - 10.200

Tőketartalék bevonása + 10.200 
Kifizethető osztalék 19.851 

Könyvelési tételek:
- osztalék  T 493 – K 476  7.100.000,-Ft

eredménytartalék bevonása T 413 – K 476  12.751.000,-Ft. 

Innen  –  azaz  a  mérleg  elkészítésével   -   folytatjuk  a  Hírlevél  következő 
számában!

Transzferárazás: közeledik a határidő

Közeleg a május 31-i határidő, amely nem csupán az éves beszámoló és a társasági 
adóbevallás miatt fontos, hanem a transzferár-nyilvántartás szempontjából is. 

Sajnos  az  adóhatóság  revizorai  egyre  jobban  „begyakorolják”  magukat  a 
témában, így már nem csupán a tartalmi elemek meglétét, hanem a szerződő 
felek  által  alkalmazott  árnak  a  szokásos  piaci  árhoz  való  viszonyát  is 
vizsgálják. 

Az azonban sajnos nem változott, hogy Továbbra sem egységes az ellenőrzés.

Még mindig gyakran előfordul, hogy ugyanazon körülmények alapján többféle 
hivatalos  álláspont  is  születik,  a  hibás  „precedens  értékű”  megállapításokra 
hivatkozva pedig újabb és újabb szankciókat vet ki a hatóság.
Hogy csak egy buktatót emeljünk ki, a transzferárazás gyakorlatát  - illetve 
ellenőrzésének  alapelveit  -   érintően:  sok  társaság  esetében  a  gazdasági 
világválság jelentős változásokat hozott a működés eredményességében, így 
ahol  ezekre  a  mutatókra  épült  egy-egy  tranzakció  szokásos  piaci  árának 
bizonyítása, ott számíthat az ügyvezetés problémákra, ha ellenőrzésre kerül a 
sor. 
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A megoldás itt is az alapos „papírmunka”, azaz  az elszámolóárak megfelelően 
indokolt, pontos és számszerűsített kiigazítása, így kiszűrhetőek  a társaságok 
mutatóiból az előre nem láthatóan felmerült, rendkívüli tételek. 

Kiemelten fontos lenne, hogy az ellenőrök is figyelembe vegyék ezekben az 
esetekben, hogy a társaságok elszenvedett veszteségei nem a transzferárak 
helytelen  megválasztásának,  hanem  a  piaci  trendek  ciklikusságának 
természetes következményei.  

Fontos  és  kedvező  változás  e  témában,  hogy   a  2010.  évre  vonatkozó 
transzferár nyilvántartást már a 22/2009-es PM rendelet alapján kell összeállítani, 
így lehetőség nyílik az ún. EU TPD (közös nyilvántartás) dokumentáció elkészítésére is, 
ráadásul  a dokumentáció nyelve már nemcsak magyar lehet –  bár a NAV  kérésére le kell 
fordítani magyar nyelvre –, illetve bővült azoknak az  ügyleteknek a köre, amelyekre 
vonatkozóan elegendő egyszerűsített nyilvántartást készíteni.

Megfelezte a Kormány a táppénzt!

Az Országgyűlés szerdán, az államháztartási törvényhez beterjesztett javaslat 
értelmében  felére  csökkentette  a  táppénz  napi  összegének  lehetséges 
maximumát. 

Ennek  értelmében  a  táppénz  egy  napra  járó  összege  a  jogosultság  kezdő 
napján  érvényes  minimálbér  200  százalékának  harmincad  részét  nem 
haladhatja  meg  az  eddigi  400  százalék  helyett.  (Azaz  a  napi  táppénz 
összegének maximuma 5.200,-Ft lett.)

 
Változott a veszélyeztetett terhesség esetén járó táppénzre vonatkozó szabály 
is, így az érintett a munkavállalónak már a keresőképtelenség első napjától 
táppénz jár, nem pedig a munkáltató által finanszírozott betegszabadság.
 
Nem változott az az előírás, hogy a táppénz összege továbbra is folyamatos, 
legalább kétévi biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári 
napi  átlagának  60  százaléka,  ennél  rövidebb  biztosítási  idő  esetén  vagy 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt pedig 50 százaléka.
 
Fontos, hogy a fenti rendelkezéseket első ízben az április 30. után bekövetkező 
keresőképtelenség esetén kell alkalmazni.
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Ízelítő a következő Hírlevél tartalmából:

● folytatjuk a  mérlegképes könyvelői  vizsga feladatsorát  (természetesen 
közben is lehet e-mailben kérdéseket feltenni a témában),

● a társasági adóbevallás és a mérleg kapcsán foglalkozunk a fejlesztési tartalékkal, 
és a céltartalékkal, 

● górcső alá vesszük az állami támogatásokat.

Üdvözlettel. 

Sinka Júlia
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