KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a 16AHIFRS jelű adatszolgáltatáshoz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
40/M. §-a alapján a 2016-ban kezdődő adóévtől IFRS-t alkalmazó vállalkozók
számára
Jogszabályi háttér
-

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tao. tv.)
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Adatszolgáltatással érintettek köre
Az IFRS-eket alkalmazó vállalkozó (iparűzési adóalany) – az áttérés adóévét megelőző
adóévről szóló társasági adóbevallás-benyújtással egyidejűleg, elektronikus úton, az állami
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz:
a) az áttérés adóévét megelőző adóévben bevallott vállalkozási szintű nettó árbevétel
összetevőinek összegéről és a nettó árbevételt csökkentő költségek és ráfordítások
jogcímenkénti összegéről,
b) az áttérés adóévét megelőző adóév adatai alapján (a Htv. IV. fejezete szerinti)
kiszámított nettó árbevétel összetevőinek összegéről és a nettó árbevétel-csökkentő költségek,
ráfordítások összegéről1.
Az adatszolgáltatás adókötelezettségnek minősül2.
Adatszolgáltatás benyújtásának határideje, módja
Az IFRS-eket alkalmazó vállalkozóknak (iparűzési adóalany) az áttérés adóévét megelőző
adóévről szóló társasági adóbevallás-benyújtással egyidejűleg 2016. május 31-éig, illetve a
naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak az adóév utolsó napját követő ötödik
hónap utolsó napjáig kell benyújtaniuk.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 65. § (3) bekezdése alapján, ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a
hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás/adatszolgáltatás, valamint a 31/B. §
szerinti általános forgalmi adó összesítő jelentés benyújtására, illetve a 8. számú melléklet
szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó e kötelezettségének keletkezése
időpontjától az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és
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adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.3 A bevallás/adatszolgáltatás
kitöltő- ellenőrző programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu
Nyomtatványkitöltő programok  Nyomtatványkitöltő programok  Egyszerű
keresés/Összetett keresés).
Ügyfélkapus regisztrációját a Kormányhivatal bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalában,
vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal ügyfélszolgálatain, a Magyar Posta Zrt. egyes ügyfélszolgálatain, illetve
Magyarország diplomáciai, konzuli képviseletein is elvégezheti. Amennyiben rendelkezik a
megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell az ügyfélregisztrációs szervnél megjelennie.
Felhívjuk szíves figyelmét a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) elérhető
ügyfélszolgálat-keresőre.
Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók
Adózói javítás (helyesbítés)
Az állami adó- és vámhatóság az adóbevallás (adatszolgáltatás) helyességét megvizsgálja, és
amennyiben az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, az adózót az
állami adóhatóság 15 napon belül – megfelelő határidő kitűzésével – hiánypótlásra (javításra)
szólítja fel4.
Az adatszolgáltatását elektronikusan benyújtó adózónak – azon túlmenően, hogy a javítást a
NAV illetékes igazgatóságánál személyesen, vagy írásban kezdeményezi – lehetősége van
arra, hogy a hibák kijavítását követően az adatszolgáltatást újból benyújtsa. Ebben az esetben
a főlap (B) blokkjába be kell írnia az eredeti (a javítani kívánt) adatszolgáltatás 10 jegyű
vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó (kiértesítő) levélben található meg. A
javító adatszolgáltatást úgy kell kitölteni, mint az állami adó- és vámhatóság által hibásnak
minősített (javítani kívánt) adatszolgáltatást, azonban ebben az esetben a helyes adatokat kell
feltüntetni.
Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az
állami adó- és vámhatóság által elfogadott adatszolgáltatás valamely tájékoztató adat
tekintetében téves (például az adózó neve, székhelye/fióktelepe), illetve valamely tájékoztató
adat az elfogadott adatszolgáltatásból kimaradt, azaz az adatszolgáltatás nem teljes körű. Az
adózói javítás (helyesbítés) az adóalap, illetőleg az adó (költségvetési támogatás) összegében
változást nem eredményez.
Abban az esetben, amikor az adatszolgáltatás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt
történik, akkor a főlap (C) blokkjában, a „Adatszolgáltatás jellege” menüből a „H” betűjelet
kell kiválasztani.
Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere, tehát ebben az esetben a
módosított, „új” adatokkal valamennyi – az érintett adatszolgáltatáson szerepeltetett – adatot
ki kell tölteni! Azokat az adatokat, amelyeket az adózói javítás nem érint, az eredeti
adatszolgáltatásban feltüntetett módon meg kell ismételni.
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Adóhatóság előtti képviselet
Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett a képviselője, meghatalmazottja írja
alá.
Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező
személy (jogi személy esetén a Ptk. szerinti törvényes képviselő, szervezeti képviselő, egyéb
szervezet esetén a szervezetre vonatkozó jogszabály alapján eljáró képviselő) vagy
munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag,
alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai
közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló,
könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági
társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.5
Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az
adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás – a külön jogszabályban
meghatározott feltételek teljesítésén túl – az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha
azt az adózó vagy képviselője az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített „EGYKE”
(Egységes képviseleti bejelentő lap) jelű formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó
meghatalmazást, megbízást vagy annak megszűnését az adózó képviselője jelenti be, az
állami adó- és vámhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve
az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles
bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a
meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az állami adó- és vámhatóságnál. A képviseleti jog
keletkezése és megszűnése az állami adó- és vámhatósággal szemben a bejelentéstől hatályos
azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az
állami adó- és vámhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.6
A cégvezető képviseleti jogosultságát a jogi személy létesítő okiratával vagy szervezeti és
működési szabályzatával, valamint a legfőbb szerv határozatával tudja igazolni, melyekből
kitűnik, hogy a jogi személyt jogosult képviselni. Az általános képviseleti joggal nem
rendelkező cégvezető képviseleti jogosultságát meghatalmazással igazolhatja, ekkor kérjük a
meghatalmazottakra vonatkozó mezőt jelölni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami adó- és vámhatósághoz be nem jelentett, vagy az
állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, de a jelen bevallás aláírására nem jogosult állandó
meghatalmazott által aláírt adóbevallás – eseti meghatalmazás csatolása nélkül – érvénytelen,
csak az állami adó- és vámhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
bejelentett, a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a
meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni!
Az állami adó- és vámhatóságnál rendszeresített állandó meghatalmazás nyomtatvány,
valamint az eseti meghatalmazásra ajánlott nyomtatvány minták a NAV honlapjáról
letölthetőek (http://www.nav.gov.hu Letöltések-egyéb Adatlapok, igazolások,
meghatalmazás-minták).

Jogkövetkezmény
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Art. 7. § (5) bekezdés
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben bevallási (adatszolgáltatási) kötelezettségét
hibásan, hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, az adó- és vámhatóság
szankcióval élhet – figyelembe véve az Art. 6/A. §-6/J. §, továbbá a 172. § paragrafusaiban
foglalt rendelkezéseket.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
A főlap kitöltési útmutatója
Azonosítás (B) blokk
A (B) blokk az azonosító adatok feltüntetésére szolgál.
Az azonosításra szolgáló adatokat értelemszerűen kérjük kitölteni az érvényes adószám és az
egyéb azonosító adatok feltüntetésével. Amennyiben az adózó jogelődjének adatait, azaz a
jogelőd által az adóévben az átalakulás napjáig a gazdasági tevékenységből származó
kötelezettségét bevallja/módosítja/pótolja, kérjük, a főlap B) blokkjában tüntesse fel a jogelőd
adószámát. Eltérő esetben a jogelőd adószáma rovat üresen marad.
Adózói javítás (helyesbítés) esetén a főlap (B) blokkjában a „Hibásnak minősített
adatszolgáltatás vonalkódja” mező nem tölthető ki, kivéve, ha a már korábban benyújtott
helyesbítő adatszolgáltatást javítja az adózó, az adóhatóság felhívására.
Ha a címnél helyrajzi szám megadása történik, akkor a közterület jellege mezőbe a helyrajzi
számot kell írni, a helyrajzi számot pedig a házszám rovatban kell feltüntetni.
Ügyintézőként annak a személynek a nevét és a telefonszámát kérjük feltüntetni a főlapon,
aki az adatszolgáltatást összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható.
Amennyiben az adatszolgáltatást külső cég, illetve erre jogosult egyéb személy készítette és a
javításába bevonható, akkor az ő adatait is kérjük szerepeltetni.
Főlap (C) blokkjának kitöltése
Az „Adatszolgáltatási időszak” kitöltése
Itt kell feltüntetni az IFRS-eket alkalmazó vállalkozó áttérés adóévét megelőző adóévének
időszakát.
A „Jelölje X-szel, ha a naptári évtől eltérő üzleti évet választott” mezőt akkor kell
kitölteni, ha az adózó a naptári évtől eltérő üzleti év szerint folytatja tevékenységét.
Naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazók esetében az adatszolgáltatási időszak kezdő
dátuma a mérlegfordulónapot követő nap, az adatszolgáltatási időszak – 12 hónapos működés
esetén – pedig egy üzleti év.
Az adatszolgáltatás jellege mező értéke üres vagy „H” betű lehet. A kódkockát akkor kell
kitölteni, ha az adatszolgáltatás adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül. Abban az esetben,
ha az adatszolgáltatás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik, akkor a mezőbe
„H” betűt kell írni. Alap adatszolgáltatásnál a kódkocka üresen marad!
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Az adatszolgáltatás a következő bevallási lapokból áll:
16AHIFRS
16AHIFRS-01

16AHIFRS-02-01
16AHIFRS-02-02

főlap
Az áttérés adóévét megelőző adóévben az önkormányzati
adóhatósághoz bevallott vállalkozási szintű nettó árbevétel
összetevőinek összegéről és a nettó árbevételt csökkentő költségek és
ráfordítások jogcímenkénti összegei a 2015. adóév adatai alapján
Az áttérés adóévét megelőző adóév adatai alapján az IFRS-ek szerinti
adóalap komponensek összegei

A 01-es, 02-01, és 02-02-es lapokon az adatokat FORINTBAN kell megadni!
16AHIFRS-01-es lap kitöltése
A 01-es, 02-01-es, és 02-02-es lapok valamennyi sorának kitöltése kötelező (akár nullával
is).
A 01-es lapon kell adatot szolgáltatni az áttérés adóévét megelőző adóévben az
önkormányzati adóhatóságokhoz bevallott vállalkozási szintű nettó árbevétel összetevőinek
összegéről és a nettó árbevételt csökkentő költségek és ráfordítások jogcímenkénti
összegeiről.
A vállalkozó az adatszolgáltatási nyomtatvány e pontjának soraiba az önkormányzati
adóhatósághoz teljesített (teljesítendő) állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló 2015.
adóévet érintő bevallásában feltüntetett adatokat kell megfelelően szerepeltetnie.
1. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozás egészének szintjén képződő, a Htv. szerinti nettó
árbevétel összegét, függetlenül attól, hogy az adóalany tevékenységét hol (mely
településen, belföldön vagy külföldön) végzi.
2. sor: Itt kell szerepeltetni az Sztv. 72–75. §-ában szereplő rendelkezések alapján
meghatározott – vállalkozási szintű – nettó árbevétel összegét.
3. sor: A Tao. tv. szerint jogdíjnak minősül a szabadalomnak, a védett eljárásnak, a
védjegynek, illetve hasonló jognak, a know-how-nak, az üzleti titoknak, az irodalmi, a
művészeti vagy a tudományos művek szerzői jogának, valamint a szerzői joggal
szomszédos jognak használatáért, felhasználásáért vagy a használat jogáért kapott
ellenérték. Ebbe a sorba jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték
összegét kell beírni.
4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve
egyéb ráfordítások között kimutatott – az adóhatósággal elszámolt – jövedéki adó
összegét.
5. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az egyéb ráfordítások között kimutatott, az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó (6. sor), energiaadó összegét (7. sor). Ezen
sorban rögzített összeget jogcím – regisztrációs adó, energiaadó – szerinti bontásban is
fel kell tüntetni.

5

8. sor: Külön jogszabály szerint felszámítható – árbevételként elszámolandó –
felszolgálási díjat nem terheli iparűzési adó, ezért azt le kell vonni a nettó
árbevételből. Ebbe a sorba a felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegét kell
beírni.
9. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozási szintű, levonható eladott áruk beszerzési
értékének (elábé) összegét.
10. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozási szintű, levonható közvetített szolgáltatások
értékének összegét.
11. sor: Itt kell feltüntetni az alvállalkozói teljesítések értékét. Alvállalkozói teljesítésről
akkor lehet szó, ha az adózó mind a megbízóval, mind a szállítóval (alvállalkozóval) is
a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási
szerződéses kapcsolatban áll. Alvállalkozói teljesítés az a Ptk. szerinti vállalkozási
szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás is, amelyet a vállalkozó új építésű lakás
előállításához használ fel, függetlenül attól, hogy az ilyen lakás eladása nem
vállalkozási, hanem adásvételi szerződéssel történt. Ezen pont szerinti értékkel az
adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a Htv. 52. § 22. pont a)
alpontja szerint jogdíjként, 52. § 36. pont vagy 40/F. §-a szerint eladott áruk beszerzési
értékeként, 52. § 37. pont vagy 40/G. § szerint anyagköltségként, illetve 52. § 40. pont
és 40/H. § együttes értelmezése szerinti közvetített szolgáltatások értékeként nettó
árbevételét nem csökkentette.
12. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vállalkozási szintű – nettó árbevétel-csökkentő
– anyagköltség összegét, amely a Htv. 52. §-ának 37. pontja, illetve - éves
beszámolójukat az IFRS-ek szerint készítő vállalkozók esetén - a Htv. 40/G. §-a
szerinti fogalom. Az anyagköltség - egy kivétellel – az Sztv. szerint (az adóévben)
elszámolt anyagköltséggel egyezik meg az Sztv. hatálya alá tartozó vállalkozók
esetében. A személyi jövedelemadó- törvény hatálya alá tartozó vállalkozó esetén a
tárgyévben anyagbeszerzésre fordított kiadás az Sztv. szerinti vásárolt anyagok (alapsegéd-, üzem-, fűtőanyag, tartalék alkatrész, egy éven belül elhasználódó szerszámok,
eszközök, berendezések) tárgyévi költségét jelenti. Az egyszeres könyvvitelt vezető
vagy pénzforgalmi nyilvántartást vezető adózók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre
fordított kiadást növelni kell a tárgyévi kifizetett leltári nyitókészlettel és csökkenteni
a tárgyévi kifizetett leltári zárókészlet értékével.
13. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a Htv. 52. §-ának 25. pontjában szabályozott K+F
elszámolt közvetlen költségét. A Htv. ezen árbevétel-csökkentő tétel kapcsán
visszautal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényre. E szerint az
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés költsége a Tao. törvény 4. §-a 32.
pontja szerint saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevékenység közvetlen
költsége.
14. sor: Ez a sor szolgál a Htv. szerinti, vállalkozási szintű iparűzési adóalap
megállapítására, függetlenül a tevékenység végzésének helyétől.
15. sor: A vállalkozó az általa foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi
létszámának előző adóévhez képest bekövetkező növekménye után 1 millió forint/fő
összeggel csökkentheti az iparűzési adó alapját (pl.: ha az évi létszám-növekmény 5,36
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fő, akkor 5,36 × 1 000 000 Ft, azaz 5 360 000 Ft adóalap-csökkentés vehető igénybe).
Az átlagos statisztikai létszámot a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató az
intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c. kiadvány 2009. január 1.
napján érvényes szabályai szerint kell – két tizedesjegy pontossággal – számítani. Az
adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell
hagyni azt, aki egyébként az átlagos statisztikai állományi létszámba tartozik, ám
állományba kerülését közvetlenül megelőzően a vállalkozóval a Tao. tv. szerint
kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai
állományi létszámba. Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség olyan
létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre. Állami
támogatásnak tekintendő a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított olyan
támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése.
16. sor: Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző
adóév átlagos statisztikai állományához képest 5%-ot meghaladó mértékben csökken
és a vállalkozó az előző adóévben e jogcímen igénybe vett adóalap-mentességet, akkor
az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóalapot
meg kell növelni.
17. sor: E sorban a korrigált – vállalkozási szintű – adóalapot, azaz azt az adóalapot kell
feltüntetni, amelyet a székhely, telephely szerinti települések önkormányzatai között
meg kell osztani.
16AHIFRS-02-01-es lap kitöltése
(A) Blokk: A Htv. 40/M. § b) pontja szerinti az áttérés adóévét megelőző adóév adatai
alapján kiszámított nettó árbevétel összetevőinek összege7
1. sor: A nettó árbevétel meghatározásának szabályait, azaz az adólap-megállapítás
legfontosabb elemét a Htv. új 40/C. §-a rögzíti. A nettó árbevétel meghatározásának
kiindulópontja a bevétel, melyet különböző növelő és csökkentő tényezőkkel
korrigálva alakul ki – a könyveiket nem IFRS szerint vezető vállalkozókkal azonos
adójogi megítélést biztosító – nettó árbevétel összege (6.+23.–39. sor).
2. sor: Az áru értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén, valamint jogdíjra való
jogosultság alapján az IAS 18 Bevételek című standard szerint bevételként
(árbevételként) elszámolt összeget kell ebben a sorban feltüntetni.
3. sor: Az IAS 11 Beruházási szerződések című standard szerinti beruházási szerződés
alapján történő szolgáltatás nyújtása miatt elszámolt árbevétel összegét kell itt
szerepeltetni.
4. sor: Ebben a sorban azon bevételeket kell feltüntetni, melyeket – az IAS 11 és az IAS
18 standardhoz képest – más standardok az IAS 18 szerinti árbevételként rendelnek
elszámolni.
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5. sor: Az IFRS-ek szerint a megszűnő tevékenységeket és az azokból származó
bevételeket külön kell nyilvántartani, azokat a beszámolóban is el kell különíteni. Ezt
az értéket kell ebben a sorban szerepeltetni.
6. sor: A bevétel magában foglalja az áru értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén,
valamint jogdíjra való jogosultság alapján az IAS 18 Bevételek című standard szerint
bevételként (árbevételként) elszámolt összeget, továbbá az IAS 11 Beruházási
szerződések című standard szerinti beruházási szerződés alapján elszámolt árbevételt,
valamint minden olyan bevételt, melyet más standardok az IAS 18 szerinti
árbevételként rendelnek elszámolni. Ezért ebben a sorban a 02.+03.+04.+05. sorok
összegét kell feltüntetni.
(B) Blokk: Bevételt növelő tételek8
11. sor: Az azonos termékek cseréje az elcserélt áruk, szolgáltatások számlázott
ellenértékét (annak hiányában valós értékét) ebben a sorban kell feltüntetni.
Amennyiben az adóalany ezt az értéket bevételként számolta el, akkor a Htv. 40/C. §ának (2) bekezdése értelmében azt bevételnövelő tényezőként már nem kell
figyelembe venni.
12. sor: Tekintettel arra, hogy a nem számlázott utólag adott engedmény az IFRS-ek
szerint csökkenti az árbevételt, ennek értékével – amennyiben az adóalany azt
bevételként nem vette figyelembe – növelni kell a bevétel összegét a nettó árbevétel
kiszámítása során. Amennyiben az adóalany ezt az értéket bevételként számolta el,
akkor a Htv. 40/C. §-ának (2) bekezdés b) pontja értelmében, azt bevételnövelő
tényezőként már nem kell figyelembe venni.
13. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni azt az összeget, amit halasztott fizetés esetén az
adó- alany, mint eladó – az IAS 18 Bevételek című standard 11. bekezdése szerint –
kamatbevételként számol el. E rendelkezés értelmében ugyanis az IFRS-ek
alkalmazása során a szokásos fizetési határidőt meghaladó fizetési határnap esetén a
vevőtől származó (járó) ellenértéket az eladott termék, nyújtott szolgáltatás
árbevételére és a későbbi fizetés miatt számított kamatbevételre kell bontani.
Amennyiben az adóalany ezt az értéket bevételként számolta el, akkor a Htv. 40/C. §ának (2) bekezdése értelmében, azt bevételnövelő tényezőként már nem kell
figyelembe venni.
14. sor: Az IAS 11 Beruházások standard 12. bekezdése szerint a szerződéses bevételt a
kapott vagy járó ellenszolgáltatás valós értékén értékelik. A szerződéses bevétel
mérését egy sor olyan bizonytalansági tényező befolyásolja, amelyek jövőbeli
események kimenetelétől függenek. A becsléseket gyakran felül kell vizsgálni, ahogy
események következnek be és bizonytalanságok oldódnak meg. A szerződéses bevétel
összege ezért egyik időszakról a másikra növekedhet, vagy csökkenhet. Ezek közé
tartozik az az eset, amikor a szerződéses bevétel összege csökken a vállalkozó által a
szerződés megvalósítása során okozott késedelmekből eredő kötbérek hatására. Az így
fizetett kötbér összegét ebben a sorban kell feltüntetni, mert az – magyar számvitelt
alkalmazókkal azonos adókövetkezmények biztosítása érdekében – bevételnövelő
tényező a nettó árbevétel értékének meghatározásakor.
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15. sor: Ha az adóalany a Htv. szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügyletet
folytat, előfordulhat, hogy az IAS 18 alapján nem számol el bevételt (árbevételt), mert
az ügylet az IFRSek fogalmi rendjében ügynöki értékesítésnek minősül [például saját
nevében, de megbízója javára kötött adásvételi szerződéssel terméket (legyen az ingó
vagy ingatlan) értékesít]. Amennyiben az adóalany ezt az értéket mégis bevételként
számolta el, akkor a Htv. 40/C. §-ának (2) bekezdése értelmében, azt bevételnövelő
tényezőként már nem kell figyelembe venni.
16. sor: Az IAS 18 Bevételek című standard 8. bekezdése rögzíti – többek között –, hogy
egy ügynöki viszonyban a gazdasági hasznok bruttó beáramlásai magukban foglalják
azokat az összegeket, amelyeket a megbízó nevében szedtek be, és amelyek nem
eredményeznek növekedést a gazdálkodó egység saját tőkéjében, és a megbízó
nevében beszedett összegek nem minősülnek bevételnek. A Htv. 40/C. § (2)
bekezdésének e) pontja ezért a bevételnövelő tételek között rögzíti a saját név alatt
történt bizományosi áruértékesítés Sztv. szerinti bekerülési értékét, amit az
adatszolgáltatás elkészítésekor ebben a sorban kell rögzíteni. Amennyiben az adóalany
ezt az értéket bevételként számolta el, akkor a Htv. 40/C. §-ának (2) bekezdése
értelmében azt bevételnövelő tényezőként már nem kell figyelembe venni.
17. sor: Az IFRS-ek értelmében a különféle áruértékesítéssel, a szolgáltatásnyújtással (ide
értve a beruházási szerződésekkel összefüggő szolgáltatásnyújtást is), továbbá a
jogdíjhasznosítással kapcsolatos fedezeti ügyletek esetén, a fedezeti ügylet
eredményével – az eredmény előjelétől függően – csökkenteni vagy növelni kell az
árbevételt. Ha a fedezeti ügylet miatt az IFRS-ek szerint árbevétel csökkentésének van
helye, akkor ezen – magyar számviteli szabályokkal való összhang megteremtése
érdekében – ezen összeggel növelni kell az adóköteles bevételt. E korrekció összegét
ebben a sorban kell feltüntetni.
18. sor: Az IFRS-ek szerinti pénzügyi lízingszerződés fogalma jóval több ügyletet fog át,
mint a magyar jogban ismert pénzügyi lízingszerződés. Ezt a szerződéstípus és az
azzal kapcsolatos elszámolási, beszámolási kérdéseket az IAS 17 Lízingszerződések
című standard szabályozza. E standard 4. bekezdése szerint a lízing egy olyan
megállapodás, amelynek keretében a lízingbeadó egy adott összeg megfizetése vagy
fizetések sorozata ellenében átadja a lízingbevevőnek azt a jogot, hogy egy adott
eszközt a szerződésben meghatározott ideig használhasson. A pénzügyi lízing pedig
egy olyan lízing, amelyben a lízingbe adó lényegileg az eszköz tulajdonlásával járó
összes kockázatot és hasznot átadja függetlenül attól, hogy a tulajdonjogot végül
átadja-e. Ebben a sorban a lízingfutamidő kezdetének adóévében a lízingfutamidő
kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó
értékét kell feltüntetni, ami a nettó árbevétel megállapítása során bevételt növelő tétel.
(A lízingfutamidő kezdete az az időpont, amikortól a lízingbevevő jogosult a lízingelt
eszköz használatára vonatkozó jogát gyakorolni.).
19. sor: Az IAS 18 Bevételek standard szerinti árbevételbe nem tartozik bele a nem
szokásos tevékenységből eredő bevétel. Így – a könyveiket a magyar számviteli
szabályok szerint vezetőkhöz képesti adósemlegesség érdekében – az ilyen
tevékenységek kapcsán kapott ellenértéket e sorban kell feltüntetni, mint
bevételnövelő tényezőt. Amennyiben az adóalany valamely nem szokásos
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tevékenységből származó ellenértéket már bevételként számolta el, akkor a Htv. 40/C.
§-ának (2) bekezdése értelmében, annak összegét ebben a sorban nem kell feltüntetni.
20. sor: Az adósemlegességet biztosító bevételnövelő tételek közé sorolható az az előírás
is, melynek értelmében az üzletág-átruházás esetén az eszközöknek a
kötelezettségekkel csökkentett piaci értékét meghaladó vételár növeli az IFRS-ek
szerinti bevételt. Ezt ugyanis a magyar számviteli szabályok – az IFRS-ekkel
ellentétben – árbevételként rendelik elszámolni.
21. sor: Az IFRS-ek lízingszerződést és az azzal kapcsolatos elszámolási, beszámolási
kérdéseket az IAS 17 Lízingszerződések című standard szabályozza. E standard 4.
bekezdése szerint a lízing egy olyan megállapodás, amelynek keretében a lízingbeadó
egy adott összeg megfizetése vagy fizetések sorozata ellenében átadja a
lízingbevevőnek azt a jogot, hogy egy adott eszközt a szerződésben meghatározott
ideig használhasson. A pénzügyi lízing olyan ügylet, amely lényegileg az eszköz
tulajdonlásával járó összes kockázatot és hasznot átadja függetlenül attól, hogy a
tulajdonjog végül vagy átadásra kerül vagy nem. A pénzügyi lízingtől eltérő minden
más lízing operatív lízingnek minősül. Az ilyen szerződésekből származó bevételeket
ebben a sorban kell feltüntetni.
22. sor: A Htv. 40/C. §-a (2) bekezdésének k) pontja értelmében, ha egy, a Htv. 40/C. §
(1) bekezdés a)–d) pontja vagy a (2) bekezdés a), e) és g)–j) pontjai szerinti ügyletről
számviteli bizonylatot (számlát) állítanak ki, de az IFRS-ek alkalmazásával a számla
szerinti összeg (teljes egészében) nem minősült adóköteles bevételnek a Htv. 40/C. §
(1) vagy a (2) bekezdés alapján, akkor az így egyébként figyelembe nem vehető
összeg is az adóköteles adóalapba tartozik. Ezt az összeget ebben a sorban kell
feltüntetni.
23. sor: A 11–22. sorokban szereplő értékek összegét kell feltüntetni.
16AHIFRS-02-02-es lap kitöltése
(C) Blokk: Bevételt csökkentő tételek9
31. sor: A Tao. törvény szerint jogdíjnak minősül a szabadalomnak, a védett eljárásnak, a
védjegynek, illetve hasonló jognak, a know-how-nak, az üzleti titoknak, az irodalmi, a
művészeti vagy a tudományos művek szerzői jogának, valamint a szerzői joggal
szomszédos jognak használatáért, felhasználásáért vagy a használat jogáért kapott
ellenérték. Ebben a sorban jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték
összegét kell feltüntetni.
32. sor: Külön jogszabály szerint felszámítható – árbevételként elszámolandó –
felszolgálási díjat nem terheli iparűzési adó, ezért azt le kell vonni a nettó
árbevételből. Ebbe a sorba a felszolgálási díj árbevételként elszámolt összeget kell
feltüntetni.
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33. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó,
regisztrációs adó, energiaadó és alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó
együttes összegét, melyből a 34–36. sorokban a regisztrációs adó, az energiaadó, a
népegészségügyi termékadó összegét külön is fel kell tüntetni.
37. sor: E sorban kell feltüntetni a saját használatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan
eladásából származó bevételt, de csak abban az esetben, ha az egyébként a Htv. 40/C.
§ (1) vagy (2) bekezdése szerint az adóköteles bevételbe tartozik, vagyis azt a 2-22.
sorok valamelyikének kitöltésekor feltüntették.
38. sor: Az IFRS-ek értelmében a különféle áruértékesítéssel, a szolgáltatásnyújtással (ide
értve a beruházási szerződésekkel összefüggő szolgáltatásnyújtást is), továbbá a
jogdíjhasznosítással kapcsolatos fedezeti ügyletek esetén, a fedezeti ügylet
eredményével – az eredmény előjelétől függően – csökkenteni vagy növelni kell az
árbevételt. Ha a fedezeti ügylet IFRS-ek szerint az árbevételt növeli, akkor – magyar
számviteli szabályokkal alvó összhang megteremtése érdekében – ezen összeggel
csökkenteni kell az adóköteles bevételt. E korrekció összegét ebben a sorban kell
feltüntetni.
39. sor: A 31–33. és a 37–38. sorokban szereplő értékek összegét kell feltüntetni.
(D) Blokk: Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)10
41. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott
könyv szerinti értékét. Kereskedelmi árunak az IAS 2 Készletek és az IAS 18
Bevételek című standardok szerinti, továbbértékesítés céljából vásárolt és birtokolt,
üzleti évben értékesített áru, telek vagy más ingatlan minősül. Az IAS 2 Készletek
című standard 6. bekezdésében foglaltakra tekintettel, csak azon eszközök minősülnek
kereskedelmi árunak, melyeket a szokásos üzletmenetet keretében történő értékesítésre
tartanak. Az e körön kívül eső, adóévben értékesített eszközök értékét ebben a sorban
nem kell feltüntetni.
42. sor: Itt kell feltüntetni azon különféle – nem számlázott – kapott engedmények,
rabattok összegét, amelyek az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján
csökkentik a beszerzési értéket.
43. sor: Az elcserélt áruk, szolgáltatások számlázott ellenértéke (annak hiányában valós
értéke), az IFRS szerinti könyvvezetésben nem jelenik meg, hiszen az IFRS-ek ezeket
az eseteket nem tekintik önálló jogügyletnek. A magyar és a nemzetközi számvitelt
alkalmazók adósemleges megítélése érdekében azonban a cserével megszerzett áru
értéke növeli a nettó árbevételt, az elcserélt áru értékét pedig az elábé összegének
megállapításakor lehet figyelembe venni növelő tételként. E sor ez utóbbi, elábét
növelő tétel feltüntetésére szolgál.
44. sor: Ha a pénzügyi lízingbe adott eszköz nem minősül kereskedelmi árunak az IFRSek alkalmazásában, így annak értékét a 41. sorban feltüntetett összeg nem tartalmazza,
akkor a pénzügyi lízingbe adott eszköz könyv szerinti értékét ebben a sorban kell
feltüntetni.
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45. sor: Ezt a sort akkor kell kitölteni, ha az IFRS-t alkalmazó, az IFRS-ek fogalmi rendje
szerinti értelemben vett ügynökként ad el árut, s azután árbevételt nem számol el, de
annak értékét a nettó árbevétel összegének meghatározása során a Htv. 40/C. § (2)
bekezdés e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe kell venni, mert az a
magyar számviteli szabályok szerint árbevétel lenne. Az ilyen áru könyv szerinti
értéke – melyet ebben a sorban kell feltüntetni – növeli az elábé-t.
46. sor: E sorban kell feltüntetni a nem szokásos tevékenység keretében értékesített
kereskedelmi áru értékét.
47. sor: A 45. és 46. sorból az az érték, amelyet az adózó az adóévet megelőző évben már
elábéként figyelembe vett. Itt kell feltüntetni az ügynökként eladott áruk értékéből és a
nem szokásos kereskedelmi tevékenység keretében értékesített áruk értékéből azt a
részösszeget, melyet az adóalany az adóévet megelőző adóévben elábéként már
figyelembe vett. Tekintettel arra, hogy az IFRS alkalmazásának első adóéve 2016.,
ezért ebben az adóévben e sorba nem kerülhet érték.
48. sor: Az eladott áruk beszerzési értéke (elábé) kiindulópontját a Htv. 40/F. §-ának (1)
bekezdésében foglaltak rögzítik, a kereskedelmi áru fogalmának definiálásával. Ezt a
kiinduló értéket kell a Htv. által meghatározott értékekkel korrigálni, így állítható elő
az éves beszámolójukat az IFRS szerint készítő adóalanyokra irányadó elábé összege
(41–46. sorokban szereplő összegek összege és a 47. sorban feltüntetett érték
különbözete).
(E) Blokk: Anyagköltség11
51. sor: Htv. 52. §-ának 67. pontja értelmében azokat az eszközöket kell anyagnak
tekinteni, amelyek olyan anyagok vagy anyagi eszközök formájában vannak, melyeket
a termelési folyamatban vagy a szolgáltatásnyújtásban használnak fel. Ezen
eszközöknek az üzleti évben ráfordításként elszámolt, felhasználáskori könyv szerinti
értékét kell e sorban feltüntetni.
52. sor: Itt kell feltüntetni a nem számlázott, kapott kereskedelmi engedmények, rabattok
és más hasonló tételek összegét, melyeket az adózó – a Htv. 52. §-ának 67. pontjában
definiált – anyag könyv szerinti értékének megállapításkor az IAS 2 készletek standard
11. bekezdése alapján nem vett figyelembe.
53. sor: Itt kell feltüntetni azon költségeket, melyeket az adózó az anyag felhasználásával
létrehozott saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében már
figyelembe vett. Annak értékét ugyanis még egyszer nem lehet figyelembe venni,
ezáltal kétszeresen szűkítve a nettó árbevételt.
54. sor: Ez a sor tartalmazza az IFRS-t alkalmazó vállalkozók anyagköltségét, mely nem
más, mint az első sorban szereplő összegnek az 52. sorban feltüntetett értékkel növelt,
majd az 53. sor szerinti összeggel csökkentett értéke (51+52-53. sor).
(F) Blokk: Közvetített szolgáltatások értéke12
11
12
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61. sor: Az IFRS-ek fogalmi rendjében a nem ügynökként végzett, egyébként – a Htv. 52.
§-ának 40. pontja alapján – közvetített szolgáltatások értékének minősülő érték
feltüntetésére szolgál.
62. sor: Ha az IFRS-ek szerinti ügynöki értékesítésnek minősül a Htv. szerint egyébként
közvetített szolgáltatásnak minősülő ügylet és ennek kapcsán az adóköteles bevételt is
növelni kell a Htv. 40/C. §-a (2) bekezdésének e) pontja szerint, akkor a közvetített
szolgáltatás bekerülési értéke növeli azt az összeget, amelyet az IFRS-ek alkalmazása
és a magyar számviteli szabályok szerint is közvetített szolgáltatások értékének kell
tekinteni.
63. sor: Az előző két sor összege adja az IFRS-t alkalmazó vállalkozás által figyelembe
vehető közvetített szolgáltatások értékét, melyet itt kell feltüntetni (61+62. sor).
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