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A tArtAlomból:

Mint� az� ismeretes� a� 2019.� évi� C.� törvény�
2020.� január� 1-jétől� módosította� a� számvitelről�
szóló� 2000.� évi� C.� törvény� (továbbiakban:� Szt.).�
A� módosítás� értelmében� a� kisértékű� tárgyi�
eszközök� értékhatára� 100� ezer� Ft-ról� 200� ezer�� 
Ft-ra�emelkedett.

A�Szt.�80.�§�(2)�bekezdése�értelmében�a�2020. 
január 1-jét követően beszerzett� immateriális�
javak,� tárgyi� eszközök� esetében� a� 200 ezer Ft 
egyedi� beszerzési,� előállítási� érték� alatti� vagyoni�
értékű� jogok,� szellemi� termékek,� tárgyi� eszközök�
bekerülési� értéke� –� a� vállalkozó� döntésétől� füg-
gően� –� a� használatbavételkor egy összegben 
értékcsökkenési leírásként� elszámolható.� Ennek�
további�feltétele�az,�hogy�a�számviteli politikát is 
módosítani�kell,�ha�a�vállalkozás�az�új�értékhatár�
szerint�kívánja�elszámolni�ezen�eszközeit.�Termé-
szetesen� a� 200� ezer� Ft-os� értékhatárnál� alacso-
nyabb�összegben�is�meghatározható�a�számviteli�
politikában�a�kisértékű�eszközök�értékhatára,�ille-
tőleg� ezen� eszközökre� is� választható� a� hasznos�
élettartam�alatti�amortizáció�elszámolása.

Ezzel� összefüggésben� fontos,� hogy� mivel�
a� társasági� adóról� szóló� 1996.� évi� LXXXI.� tör-
vény� (továbbiakban:� Tao� tv.)� 1.� számú� mellék-
let� 5.� pontja� a� Szt-re� hivatkozva� határozza�meg�
az� egyösszegben� elszámolható� értékcsökkenés�
fogalmát,�ezért�2020. január 1-től a társasági adó-
ban is�lehet�alkalmazni�a�200 ezer Ft alatti�bekerü-
lési�értékű�eszközökre�az�új�szabályt.

Az� utóbbi� időben� könyvelés� átvétele� során�
egyre�többször�találkozom�azzal,�hogy�a�főkönyv-
ben�szereplő�eszközértéket�tárgyi�eszköz�analiti-
kával�nem�tudja�alátámasztani�a�korábban�köny-
velést� végző.� Sőt� olyan� eset� is� előfordult� már,�
amikor�az�átvételt�követően�az�átvételt�megelőző�
időszakra� kapott� a� vállalkozás�NAV�ellenőrzést,�
és� az� ellenőrzés� során� a� hatóság� tárgyi� eszköz�
nyilvántartást� kért.� Ezeket� hiányuk� miatt� nem�
tudtuk� prezentálni,� és� kénytelenek� voltunk� az�
előző� könyvelőhöz� irányítani� a� hatóságot.� Emi-
att� –� a� fenti� kitérők� után� –� szeretném� felhívni�
a�figyelmet�a�kisértékű tárgyi eszközök elszámo-
lásával kapcsolatban�egy�olyan�gyakori könyvvi-
teli hibára,�amely�később�komoly�galibát�okozhat�
a� cégnek.� A� hiba� elkövetése� ugyanis� közvetlen�
oka� lehet� egy� adóellenőrzés� során� adóhiány� és�
jogkövetkezményei�megállapításának.

Amint�azt� fentebb�már� jeleztem,�a�Szt. 80. § 
(2) bekezdése� rögzíti,� hogy�a 200 ezer Ft� (2019.�
december� 31-ig� 100� ezer� Ft)� egyedi beszerzési, 
előállítási érték alatti� vagyoni�értékű� jogok,�szel-
lemi� termékek,� tárgyi� eszközök� bekerülési� érté-
két�a�vállalkozó�–�saját�döntése�alapján�–�a�hasz-
nálatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 
összegben is elszámolhatja.

Ezt�az�előírást�sok�esetben�tévesen�alkalmaz-
zák�a�vállalkozások,�mivel�az�értékhatár�alatti�tár-
gyi� eszközök,� immateriális� javak� elszámolását�
–�hibásan�–�a�következők�szerint�könyvelik:

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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T�572.��Használatbavételkor�egy�összegben�
elszámolt�értékcsökkenési�leírás

��466.��Előzetesen�felszámított�Áfa
������������K�38.�Pénzeszközök

Most� nézzük� meg,� hogy� miért hibás� ez� az�
elszámolás?�Miért helytelen,� ha� az� 1-es� számla-
osztály� összes� érintett� számlája� –� a� beruházás�
főkönyvi�számlája,�az�immateriális�javak�vagy�tár-
gyi� eszközök� megfelelő� főkönyvi� számlái,� vala-
mint�az�értékcsökkenési�leírás�főkönyvi�számlái�–�
kimarad� az� elszámolásból?� A� válasz�megadásá-
hoz�a�Szt.�80.�§� (2)�bekezdésében�található�sza-
bályt�kell�értelmeznünk.

A�hivatkozott�szabályban�3�kérdést�is�meg�kell�
válaszolni:

1.�� Mit�jelent�az,�hogy�„tárgyi�eszköz”?
2.�� Mit�értünk�az�eszköz�használatbavételén?
3.�� Valamint� mely� könyvelési� tétel(ek)� kap-

csolódnak�e�tényhez�kötelezően,�a�törvény�
által�előírtan?

A�Szt.-ben�a�tárgyi eszközként�való�minősítés-
hez�szükséges�az,�hogy�az�eszköz�tartósan,�azaz�
1�évet�meghaladó�időtartamban�szolgálja�a�vállal-
kozás�tevékenységét.�Tehát�az�1�évnél�hosszabb�
elhasználódási� idő�vízválasztó�a� tárgyi�eszközök�
és�a�nem� tárgyi�eszközök�között.� Így�a�200�ezer�
Ft-ot�el�nem�érő�eszköz�is�tárgyi�eszköz,�ha�1�éven�
túl� használja� tevékenységéhez� a� vállalkozás.�
Emellett�a�Szt.�26.�§�(1)�bekezdése�tartalmaz�egy�
felsorolást�a�tárgyi�eszközök�közé�tartozó�eszkö-
zök� kategóriáiról.� Eszerint� tárgyi� eszközök� közt�
kell�kimutatni�a�következőket:

 • a�földterületet,�telket,�telkesítést,�erdőt,�ül-
tetvényt,

 • épületet,�egyéb�építményt,
 • műszaki�berendezést,�gépet,�járművet,
 • üzemi�és�üzleti�felszerelést,
 • egyéb�berendezést,
 • ingatlanokhoz�kapcsolódó�vagyoni�értékű�

jogokat,�és
 • tenyészállatokat,�valamint
 • az�ezen�eszközök�beszerzésére�(beruházá-

sokra)�adott�előlegeket,
 • a�beruházásokat,
 • a�tárgyi�eszközök�értékhelyesbítését.

A� fenti� felsorolás� értelmében� –� leegyszerű-
sítve�–�a�tárgyi�eszköz�vagy�ingatlan,�vagy�valami-
lyen�gép,�berendezés,� továbbá�a�mezőgazdaság-
ban�ide�tartozik�az�állatok�egy�csoportja�(tenyész-
állatok)�is.

A� tárgyi� eszköz,� mint� kategória� szempontjá-
ból� nincs� jelentősége,� hogy� azt� üzembe helyez-
ték-e� vagy� használatba vették-e.� Ennek� jelentő-
sége� az� értékcsökkenés� elszámolása� során� van,�
hiszen� terv�szerinti�amortizáció�csak�az�üzembe�
helyezett� eszközök� után� számolható� el.� Abban�
gondolom�mindannyian�egyetértünk,�hogy�az�egy 
összegben történő elszámolás�esetében�is terv sze-
rinti értékcsökkenésről� van� szó,� amelynek� elszá-
molásához�viszont�aktiválni kell –�használatba�kell�
venni�–�az�adott�eszközt.�A�Szt.�26.�§�(7)�bekez-
dése� értelmében� a� rendeltetésszerűen� haszná-
latba�még�nem�vett,�üzembe�nem�helyezett�tárgyi�
eszközök�bekerülési�értékét�a�beruházások�között�
kell�kimutatni,�melyekre�a�Szt.�52-53.�§-aiban�rög-
zített� feltételek�mellett� terven� felüli� értékcsökke-
nés� számolható� el.� Mindezekből� az� következik,�
hogy�a 200 ezer Ft egyedi bekerülési érték alatti  
–�ha�a�vállalkozás�a�számviteli�politikájában�ennél�
alacsonyabb� értékhatárt� rögzít,� akkor� ezt� alapul�
vett�–�tárgyi eszközöket is a beszerzéskor a beru-
házási számlára kell könyvelni:

T�161.�Befejezetlen�beruházások
���466.�Előzetesen�felszámított�Áfa
������������K�454.�Szállítók

Ha�a�társaság�saját�maga�állította�elő�az�adott�
kis�értékű�tárgyi�eszközt,�annak�előállítási�költsé-
geit�is�a�beruházási�számlára�kell�átvezetni�az�elő-
állítás� befejezésekor,� illetve� legkésőbb� az� üzleti�
év�végén,�ha�addig�még�a�használatbavétel�miatt�
nem�került�volna�rá�sor:�

T�161.�Befejezetlen�beruházások�
� �K�582.�Saját�előállítású�eszközök�aktivált�

értéke

Nagyon fontos�a�Szt.�26.�§�(7)�bekezdése�sze-
rinti� szabály,� amelynek�megfelelően� a�beruházá-
sok között� kell� kimutatni� a rendeltetés-szerűen 
használatba nem vett, üzembe nem helyezett tár-
gyi eszközök�bekerülési�értékét!�Ez alól a törvény 
nem tartalmaz egyedi bekerülési értékhez kötött 
kivételt!� Ez� az� alapszabály� tehát� „kőbe� vésett”,�
ettől�a�vállalkozás�a�számviteli�politikájában�sem�
térhet�el.

Következő�lépésként�nézzük�meg,�hogy�a�befe-
jezetlen�beruházások�számláról�az�üzembe�helye-
zés� során� a� tárgyi� eszköz� hova� kerül� akkor,� ha�
a�társaság�az�értékcsökkenési�leírást�egy�összeg-
ben,� azonnal� elszámolja.� Az� elszámolás� lépései�
helyesen�a�következők:�
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T�12.,�13.,�14.�vagy�15.�Tárgyi�eszközök�–�az�adott�
eszközfajtától�függően
� K�161.�Befejezetlen�beruházások�

ezzel� egyidejűleg� értékcsökkenés� egyösszegű�
elszámolása
T�572.��Használatbavételkor�egy�összegben�

elszámolt�értékcsökkenési�leírás
� �K�129,�139,�149,�159.�Terv�szerinti�

értékcsökkenési�leírás�–�eszközfajtától�
függően

A� fenti� könyvelési� tételek� elvégzése� eredmé-
nyeként�a�kis�értékű�tárgyi�eszközök�esetében�azt�
érjük� el,� hogy� az� érintett� tárgyi� eszköz� főkönyvi�
számlája�nulla�könyv�szerinti�értéket�mutat.

Kis�értékű�tárgyi�eszközök�esetén� is�alapsza-
bály,� hogy� az� eszköz� létét� a� leltárnak� kell� alátá-
masztania.� A� leltározás� a� vállalkozás� leltározási�
szabályzatában� előírt� időszakonként� kell� elvé-
gezni.� A� leltárban� szerepeltetni� kell� az� értékada-
tokat�is�–�kis�értékű�tárgyi�eszköz�esetén�azonos�
összegben� a� bruttó� értéket� az� elszámolt� érték-
csökkenési�leírással�–,�az�éven�belüli�selejtezése-
ket�pedig�folyamatosan�könyvelni�kell.

Abban�az�esetben,�ha�az�érintett�eszköz�vala-
milyen� okból� –� pl.� eltulajdonítás� vagy� selejte-
zés�miatt�–�kikerül�a�könyvekből,�a�kivezetését�is�
könyvelni� kell.� Ennek� könyvelési� tételei� helyesen�
a�következők:�

T�129,�139,�149,�vagy�159.�Terv�szerinti�
értékcsökkenési�leírás�–�eszközfajtától�függően
� �K�12,�13,�14,�vagy�15.�Tárgyi�eszközök� 

–�eszközfajtától�függően

Öszvér�megoldás,�mely�a�gyakorlatban gyakran 
előfordul,� hogy�közvetlenül� a�beruházási� számlá-
ról� kerül� elszámolásra� az� értékcsökkenési� leírás�
(„egyszerűsített�elszámolás�esete”),�a�következő-
képpen:�

T�572.��Használatbavételkor�egy�összegben�
elszámolt�értékcsökkenési�leírás

� K�161.�Befejezetlen�beruházások

Ez�az�elszámolási�mód�ugyan�nem�tilos,�de�azt�
eredményezi,�hogy�nem lesz megfelelő értékbeni 
nyilvántartás,� így� a� főkönyv� illetőleg� a� mérleg 
leltárral való alátámasztása nem értelmezhető,�
továbbá� a� selejtezést� sem� kell� külön� könyvelni�
(nem� kell� kivezetni� az� eszköz� bruttó� értékét� és�
értékcsökkenését).� Ezért� van�szükség�arra,� hogy�
a� használatban� lévő,� teljes� összegében� költség-
ként�–�egyösszegű�értékcsökkenési� leírásként�–�
elszámolt�tárgyi�eszközökről�legalább�mennyiségi�

nyilvántartást� vezessenek,� amelyet�a� vállalkozás�
által�meghatározott�időszakonként�–�a�leltározási�
szabályzatban� foglaltak� szerint� –� ellenőriznek�
a�tárgyi�eszközöket�használóknál� lévő�mennyisé-
gekkel� történő� összevetéssel.� Továbbá� ne� felejt-
sük� el,� hogy� a� selejtezés szabályai a kisértékű 
eszközökre is vonatkoznak,�melyhez�a� fenti�ada-
tokra�is�szükség�van.�Amint�láthatjuk,�ezek�az�ún.�
„egyszerűsített�elszámolási�esetek”�számos olyan 
tévedés lehetőségét is magukban rejtik, amelyek 
mind-mind elkerülhetőek lettek volna, ha a vál-
lalkozás az 1-es számlaosztály érintett számláit 
teljeskörűen alkalmazza.

A� számviteli� politikai� döntések� meghozatalakor�
nagyon�fontos�figyelembe�venni�a�következőket:

 • A�tárgyi�eszközöket�a�mérlegben�könyv�szerin-
ti�értéken�kell�szerepeltetni,�ez�nem�más,�mint�
a�bruttó�érték�–�bekerülési�érték�–�és�a�halmo-
zott�értékcsökkenés�különbözete�(Itt�még�nem�
okozna� fejfájást� az� „egyszerűsített� elszámo-
lás”,�hiszen�a�nulla�az�nulla).

 • Emellett�a�tárgyi�eszközök�évközi�állapotválto-
zása�bruttó�értékben�kifejezve�meg�kell,�hogy�
egyezzen�a�beruházások�számlán� történt�ak-
tiválások�összegével.�Tehát�a�bruttó�eszközér-
ték�változás�–�az�előző�évi�záró�és�a�tárgyévi�
záró�értékek�különbözete�a�tárgyi�eszközöknél,�
ingatlanoknál,� ha� rendkívüli� esemény� (pl.� ap-
portba�adás,�beszerzés,�értékesítés,�megsem-
misülés,� egyéb� jogcím)�nem� történik�–�és�az�
aktivált� teljesítmények� összege� kölcsönösen�
megegyezik.

A�fentieket�összefoglalva�kijelenthetjük,�hogy�
nem hagyható ki az a lépés, hogy a kisértékű esz-
köz valamilyen módon az 1-es számlaosztályba 
bekerüljön,� ezért� semmiképpen� nem� fogadható�
el�az�a�megoldás,�ha�a�tárgyi�eszköz�beszerzését�
azonnal�az�572.�főkönyvi�számlával�szemben�szá-
molják�el�(T572,�466�–�K�38).

Meg�kell�még�említeni,� hogy�ha a tárgyi esz-
közt legfeljebb 1 évig használja�tevékenységéhez�
a�vállalkozás,�úgy�azt�a�forgóeszközök�–�készle-
tek�–�körében�kell�elszámolni.�Ebben�az�esetben�
szóba� sem� jön� az� értékcsökkenési� leírás� és� az�
572.�főkönyvi�számla,�ugyanis�készletek�esetében�
a�Szt.�54-56.�§-ai�értelmében�értékvesztés�számol-
ható�el,�amely�hasonló�elszámolás�a�tárgyi�eszkö-
zök� terven� felüli� értékcsökkenéséhez,� és� semmi-
képpen�sem�azonos�a�felhasznált�készlet�költség-
ként�való�elszámolásával.

Amint�tehát�látjuk,�a�Szt.�80.�§-a,�amely�megen-
gedi�a�legfeljebb�200�ezer�Ft�egyedi�bekerülési�érté-
ket�képviselő�tárgyi�eszközök�érték�csökkenésének�
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a�használatbavételkor� történő�egy�összegű� leírá-
sát,�ez�azonban�nem�írja�felül�a�beszerzésnek�leg-
alább�a�beruházások�főkönyvi�számlán�való�elszá-
molása�kötelezettségét.

Emlékeztetőként� rögzítem,� hogy� a� személyi 
jövedelemadóról� szóló� 1995.� évi� CXVII.� törvény�
(továbbiakban:�Szja�tv.)�előírásai�értelmében�már�
2019. január 1-jétől 100�ezer�Ft-ról�200�ezer�Ft-ra�
módosult� a� kizárólag� üzemi� célt� szolgáló� tárgyi�
eszközök�egyedi�értékhatára.�Ez�azt� jelenti,�hogy�
az�önálló tevékenységet folytató magánszemély és 
a�vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállal-
kozó�is�egy�összegben,�költségként�elszám�olhatja�
a� 200� ezer� Ft-nál� kisebb� értékű,� kizárólag� üzemi�
célú� tárgyi� eszköz,� nem�anyagi� jószág�beszerzé-
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sére,�előállítására�fordított�kiadást.�Mezőgazdasági 
őstermelőnél�és�egyéni vállalkozónál� is�bevételnek�
minősülnek�a�beszerzéstől�számított�3�éven�belül�
ingyenesen� átadott� kizárólag� üzemi� célt� szol-
gáló�tárgyi�eszközök,�de�nem�vonatkozik�ez�a�sza-
bály�arra�az�eszközre,�amelynek�az�egyedi�értéke�
a�200�ezer�Ft-ot�nem�haladja�meg.�Továbbá�bevé-
telnek�minősül� a�megszűnő mezőgazdasági őster-
melő, egyéni vállalkozó�esetén�a�200�ezer�Ft-ot�meg�
nem�haladó�tárgyi�eszközök�leltári�értéke.�Ne�felejt-
sük�el,�hogy�a�Szja�tv.�5.�sz.�melléklet�II./13.�pontja�
értelmében� 2019.� január� 1-jétől� a� 200� ezer� Ft�
egyedi�értéket�meg�nem�haladó�tárgyi�eszközöket�
is�fel�kell�a�leltárban�tüntetni.�� ◙


