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A tArtAlomból:

Devizás tételek év végi kötelező átértékelése,  
követelések év végi értékelése

Az éves beszámolók – aktuálisan most a  
2017. évi beszámoló – összeállítása kapcsán 
a számviteli zárás egyik legsarkalatosabb 
problematikája, melyet nem lehet eleget 
hangsúlyozni, a devizás tételek év végi kötelező 
átértékelésével kapcsolatos kérdéskör. Ennek 
áttekintésével, a kapcsolódó kérdések 
összefoglalásával kívánom segíteni könyvelő 
kollégáim munkáját.

A devizás tételek kötelező átértékelése során 
érintett vagyonelemek:

 – részesedések, értékpapírok és ezek értékvesz-
tései,

 – követelések,
 – pénzeszközök,
 – időbeli elhatárolások,
 – kötelezettségek.

Sok hiba forrása lehet az átértékelés egyéb-
ként is, de akadnak olyan tételek is, amelyeknél 
előfordulhat, hogy felesleges munkát végeztünk 
az átértékelésükkel eltöltött időben.

Abban az esetben, ha a létesítő okiratban a tár-
saság forintban határozta meg a törzstőkéjét, 
akkor sincs annak akadálya, hogy a tulajdonosok 
ezt a törzstőkét (esetleg az emelésére szánt össze-
get) devizában fizessék. Viszont ilyenkor van még 
egy nagyon fontos feladatuk: meg kell határozniuk, 
hogy a befizetési kötelezettségüket milyen értékű 
devizával teljesítik. A tapasztaltabb cégtulajdono-
sok az alapítói okiratban, taggyűlési határozatban 

arra is kitérnek, hogy a fentiek miatt esetlegesen 
keletkező árfolyam-különbözetet miként kell ren-
deznie a cégnek. Erre a számviteli törvény ad tám-
pontokat (egészen pontosan utasítást). Az Szt. 
36.§.(1) bekezdése alapján a pozitív előjelű külön-
bözetet a tőketartalék növekedéseként kell elszá-
molni. Kevésbé szerencsés esetben – abban az 
esetben, ha a különbözet negatív –, a tulajdono-
soknak a fennmaradó rész rendezéséről kell intéz-
kedniük. Amennyiben a tulajdonosok az alapító 
okiratban, a taggyűlési határozatban (az Szt. 36.§. 
(3) bekezdése szerint ezek a tőketartalékkal szem-
beni elszámolás dokumentumai) nem egyeznek 
meg az árfolyam-különbözet rendezésében, akkor 
a pozitív előjelű különbözetet a pénzügyi művele-
tek bevételeként (az eredménnyel szemben) kell 
elszámolni. A számviteli törvény szerint a deviza-
számlára kerülő devizát a bekerülés napjára vonat-
kozó választott árfolyamon kell könyvelni, így árfo-
lyam-különbözet keletkezik a törzstőke határozat 
szerint megállapított árfolyama és a deviza beke-
rülési árfolyamától függően.

A számviteli törvény szerint a lekötött tarta-
lékban kell elszámolni a veszteség fedezetére 
kapott pótbefizetés összegét annak visszafizeté-
séig (Szt. 38.§. (4) bekezdése). Akár kapja a cég, 
akár éppen visszafizeti a pótbefizetés összegét, 
szabály, hogy a pénzmozgással egyidejűleg kell 
az ügyletet könyvelni. Amennyiben a pótbefizetés 
összegét forintban határozzák meg, de a pénz-
ügyi teljesítés devizában történik, akkor is cél-
szerű a taggyűlésnek megállapodnia a vonatkozó 
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határozatban arról, hogy a befizetés – az érintett 
tagtól várt pótbefizetés – összegét a vállalkozás 
számviteli politikájában rögzített, választott árfo-
lyamon határozták meg, és ennek alapján mind 
a pótbefizetés forintösszegét, mind devizaértékét 
számszerűsíteni. Olyan eset is előfordulhat, hogy 
a pótbefizetést devizában határozták meg – pl. 
azért, mert a cég jegyzett tőkéjét is ekként jegy-
zeték be –, és a befizetés is devizában történik. 
Mindkét esetben, a devizában teljesített pótbefize-
tésnek a pénzügyi teljesítés napján, a számviteli 
politikában rögzített, választott árfolyamon szá-
mított forintértéket kell a lekötött tartalék növeke-
déseként elszámolni. Az így meghatározott forint-
összeg a visszafizetéséig nem változik.

Nagyon fontos, hogy az év végi átértékelés 
kötelezettsége nem vonatkozik a saját tőkére, az 
immateriális javakra, tárgyi eszközökre és kész-
letekre – ezek mérlegértékét ugyanis mindig 
a beszámoló pénznemében kell meghatározni.

Hasonlóképpen fontos, hogy részesedést 
(üzletrészt, részvényt, vagyoni betétet) akkor 
kezelhetünk devizás eszközként, ha a tulajdon-
olt társaság jegyzett tőkéje devizában meghatá-
rozott. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a részese-
dés minősítésekor nincs jelentősége annak, hogy 
a vételárát milyen pénznemben állapították meg.

Az értékpapírok minősítését az határozza 
meg, hogy annak névértéke miben – forintban 
vagy devizában – meghatározott. Azaz itt is igaz 
az a megállapításunk, hogy nincs jelentősége 
annak, hogy a vételárat milyen pénznemben álla-
pították meg. Mindezekből következően az érték-
papír kibocsátásból eredő kötelezettségeket is 
fentiek szerint kell minősítenünk.

Előzőekből adódik a kérdés, hogy mely eszkö-
zök tartoznak egyáltalán az év végén kötelezően 
értékelendő devizás tételek körébe?

A devizaalapú forintos követelésekből és köte-
lezettségekből csak azt kell a mérleg fordulónap-
ján átértékelni, amelyeknél a könyvekben szereplő 
forintértéktől eltérő forintértéket kell kapnia, illetve 
megfizetnie a társaságnak.

Így például, ha a termék eladási árát euró ala-
pon forintban határozzák meg, vagyis a szerző-
désben a szerződő felek az alkalmazandó árfo-
lyamot is rögzítették (X Ft/deviza), akkor az ebből 
adódó követelést és kötelezettséget nem kell év 
végén átértékelni. Pl. ha valamely termék adás-vé-
teléről szóló szerződésben a vevő és a szállító úgy 
egyeztek meg, hogy az áruért 2000 eurónak meg-
felelő forintot kell a vevőnek fizetnie, és a szerző-
dés szerinti árfolyam 300,-Ft/ euró. Ekkor a szál-
lító 600 ezer forintról állítja ki a számlát – ez az 
összeg lesz az ő követelése a vevővel szemben  –, 
míg a vevő is ezt az értéket könyveli a szállítóval 

szemben kötelezettségként. Mivel a szerződés 
szerint ezt a 600 ezer forintot kell a vevőnek meg-
fizetnie, ezt a követelést és kötelezettséget nem 
kell év végén átértékelni, hiszen a követelés-köte-
lezettség könyv szerinti értéke megegyezik a fize-
tendő összeggel.

A vállalkozások életében (és a könyveiben) az 
év végén átértékelendő tételek között általában 
hitel-, kölcsönnyújtásból, illetve pénzügyi lízing-
ből adódó devizaalapú forintos követeléseket és 
kötelezettségeket találunk, mivel ezekben az ese-
tekben ritkán kerül sor az árfolyam fentiek szerinti 
rögzítésére. Azaz nem a könyv szerinti értéket kell 
fizetni, hanem ettől eltérő összeget, az árfolya-
mok időközbeni változása miatt. Ezeket a tartozá-
sokat a mérleg-fordulónapon fennálló devizaösz-
szeg alapján kell átértékelni. Amennyiben ennek 
összege nem állapítható meg a szerződésből (elő-
fordul, hogy a lízingszerződésből „kifelejtették” az 
árfolyamot, vagy a devizaösszeget), akkor a lízing-
bevevő könyvelője kénytelen egy apró trükköt 
bevetni: folyószámla egyeztetőt küld a lízingbea-
dónak – ezt egyébként is célszerű megtenni–, és 
ezen kéri, a másik fél adja meg a mérleg-forduló-
napi tőketartozás devizaösszegét. Ennek alapján 
már átértékelhető a tartozás.

Az év végi átértékelési eredménye a pénzügyi 
műveletekben jelenik meg, és nem befolyásolja az 
eszközök (aktivált) bekerülési értékét. Ugyanez 
a helyzet a beruházásra, készletbeszerzésre 
a szállítónak külföldi devizában adott előleggel is.

A készletbeszerzésre, beruházásra devizában 
adott előleg követelésnek minősül, ezért a mér-
leg-fordulónapon a devizás követelés értékelési 
szabályát kell alkalmazni itt is. Ezeknek az előle-
geknek az év végi átértékelési eredménye is a pénz-
ügyi műveletekben jelenik meg, nem része a beru-
házás, készlet bekerülési értékének (függetlenül 
attól, hogy a beruházásra adott előleget a mérleg-
ben a tárgyi eszközök között, míg a készletre adott 
előleget a készletek között kell kimutatni).

Előfordulhat, hogy a vállalkozásnak a devizás 
eszközöknél értékvesztést kell elszámolnia. Érték-
vesztés részesedésnél, értékpapírnál, követelés-
nél és követelésjellegű aktív időbeli elhatárolásnál 
merülhet fel. Amennyiben ezek az eszközök devi-
zás eszköznek minősülnek, akkor az értékveszté-
süket is devizában kell meghatározni. Könyvelni 
viszont forintban kell, ráadásul év végén még az 
átértékelési kötelezettség is felmerül. Ezért az 
első lépés az, hogy az értékvesztés forintértékét 
a devizaeszköz árfolyamán kell meghatározni, 
majd a következő lépésben az év végi átértékelést 
elvégezni. A devizás tételek év végi átértékelése 
egyedileg történik. Minden devizás tételnél egye-
dileg kell megállapítani a mérleg-fordulónapi érték 
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és a könyv szerinti érték különbözetét. Ezért nem 
lehet a vevőköveteléseket, szállítói tartozásokat 
összevontan értékelni, hanem egyesével, szám-
lánként kell az értékelési különbözetet megálla-
pítani. Az év végi átértékelés egyenlegét viszont 
összevontan kell elszámolni.

A könyvelési munka megkönnyítése érdeké-
ben célszerű a devizás tételek év végi értékelésé-
hez technikai számlát (pl. a 47-es számlacsoport-
ban megnyitott számlát) használni, és az egyedi 
értékelések árfolyam különbözetét ezen köny-
velni. Az átértékelés végén a technikai számla 
egyenlege megmutatja majd az átértékelés össze-
vont különbözetét. Ezt előjelének megfelelően kell 
a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként (ha 
egyenlegében árfolyamnyereség), vagy a pénz-
ügyi műveletek egyéb ráfordításaként (ha egyen-
legében árfolyamveszteség) elszámolni.

Lényeges, hogy a devizás tételekben – az 
összevont átértékelési különbözetben – nem 
vehető figyelembe a beruházáshoz, vagyoni értékű 
joghoz közvetlenül kapcsolódó, devizakészlettel 
nem fedezett devizakötelezettségnek (például 
beruházási hitel), a tárgyi eszköz, az immateriális 
jószág üzembe helyezésének időpontjáig elszá-
molt év végi átértékelési különbözete (Szt. 47.§. 
(4) bekezdése c) pont). Ezen kötelezettségeknek 
az év végi átértékelési különbözete a vagyoni 
értékű jog, a beruházás bekerülési értékének 
a részét képezi, ezért azok nem jelenhetnek meg 
eredményben.

A számviteli törvény – szűk körben – megen-
gedi az árfolyamveszteség elhatárolását. A deviza-
készlettel nem fedezett, üzembe helyezett beruhá-
záshoz kapcsolódó devizatartozások (devizában, 
illetve devizaalapon forintban fennálló beruházási 
hitel és pénzügyi lízingtartozás, külföldi pénz-
nemre szóló kötvénykibocsátásból adódó kötele-
zettség) esetében az év végi átértékelésből adódó 
– a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között 
elszámolt –, árfolyamnyereséggel nem ellentétele-
zett árfolyamveszteség összegét – a vállalkozás 
vezetőségének döntése alapján – teljes mérték-
ben elhatárolhatja a társaság.

Az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalakor 
azonban mérlegelje azt is a menedzsment, hogy 
bár az árfolyamveszteség elhatárolása mellett 
bármikor dönthet – akkor is, ha a tartozás a meg-
előző üzleti években fennállt, de a vállalkozás 
akkor nem határolta el az árfolyamveszteséget–, 
de ha egyszer ezt a módszert bevezeti, akkor ezt 
a szabályt a következő üzleti években is alkalmaz-
nia kell, amennyiben a tartozás év végi átértékelé-
séből árfolyamveszteség keletkezik.

A nem realizált árfolyam-különbözet egy 
„elképzelt”, elméleti különbözet. A nem realizált 

árfolyam-nyereség/veszteség azt mutatja meg, 
hogy milyen összegű nyereség vagy veszteség 
realizálódna akkor, ha a cég nyilvántartásban 
lévő összes devizás ügylete egy csapásra lezá-
rulna: azaz a mérleg-fordulónapon az összes érin-
tett követelés befolyna, a deviza/valutakészletet 
átváltaná forintra a társaság, továbbá rendezné 
az összes, érintett kötelezettségét is.

Visszatérve az elhatárolás problémájához: ha 
a cég a szóban forgó árfolyamveszteséget elha-
tárolja, akkor az elhatárolt összegnek a hitelfel-
vételtől eltelt időtartam és a hitel futamideje ará-
nyában számított hányadnak megfelelő összegű 
céltartalékot kell képeznie.

A számviteli törvény szerint a céltartalék kép-
zése más módszerrel is történhet: a beruházás 
aktiválásától eltelt időtartam és a hitel futam-
ideje arányában számított hányadnak megfe-
lelő összegű céltartalékot kell képezni. Tekintve, 
hogy mind a két szabály alkalmazható, célszerű 
mindkét módszerrel kiszámolni a céltartalékot és 
azt választani, amely kedvezőbb a cég számára. 
Az elhatárolt árfolyamveszteség és a képzett cél-
tartalék különbözetének összegét eredménytarta-
lékból lekötött tartalékba át kell vezetni.

A követelések „év végi”  
értékelése 

A számvitelről szóló törvény 164. § (1) bekezdése 
értelmében a könyvviteli zárlat során, az üzleti év 
végén el kell végezni a folyamatos könyvelést tel-
jessé tevő helyesbítő, egyeztető, összesítő köny-
velési munkákat. Ennek lényeges pontja a követe-
lések értékelése.

Ha egy „nyitott” követelést minősíteni kell, elő-
ször két szempontot kell megvizsgálni

 – kell-e értékvesztést elszámolni a követelésre, 
vagy

 – a követelés nem minősül-e behajthatatlan kö-
vetelésnek és ezáltal le kell-e írni az üzleti év 
hitelezési veszteségeként?

A számvitelről szóló törvény 55. § (1) bekez-
dése előírja, hogy „A  vevő, az adós minősítése 
alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló 
és a  mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem 
rendezett követelésnél (ideértve a  hitelintézetekkel, 
pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követelése-
ket, a  kölcsönként, az előlegként adott összegeket, 
továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között 
lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell 
elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendel-
kezésre álló információk alapján – a követelés könyv 
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szerinti értéke és a  követelés várhatóan megtérülő 
összege közötti – veszteségjellegű – különbözet 
összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatko-
zik és jelentős összegű.” Ennek alapján tehát, ha 
nem várható, hogy a követelés 100%-a be fog folyni 
(és a követelés nem minősül behajthatatlannak), 
akkor a várhatóan nem befolyó összegben érték-
vesztést kell elszámolni. Az értékvesztés nem 
jelenti a követelés könyvekből történő kivezetését 
(leírását). Technikailag (a könyvelésben) úgy való-
sul meg, hogy az értékvesztést elszámoljuk egyéb 
ráfordításként (tehát csökkenti az eredményt, lásd 
Sztv. 81. § (4) a. pont), illetve ugyanekkora össze-
get könyvelünk a nyilvántartott értékvesztés (esz-
köz)számla követel oldalára, tehát a könyvekből 
nem „tűnik el”, de mivel az elszámolt értékvesztés 
ellentétes előjelű, csökkenti a vevők mérlegértékét 
az elszámolt értékvesztés összegével. Erre azért 
van szükség, hogy a mérlegben kimutatott vevő-
követelés összege mindig a „valóságot”, a várha-
tóan ténylegesen befolyó követelések összegét 
mutassa. Ezért is szokták ezt a könyvvizsgálók 
kiemelten ellenőrizni.

A Számviteli törvény 55. § (2) bekezdése az 
alábbi lehetőséget biztosítja: „A vevőnként, az adó-
sonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkü-
lönített csoportjára – a vevők, az adósok együttes 
minősítése alapján – az értékvesztés összege ezen 
követelések nyilvántartásba vételi értékének száza-
lékában is meghatározható, egy összegben elszá-
molható, elkülönítetten kimutatható.” Ennek alapján 
szokta a vállalkozások többsége a vevőkövetelé-
sek értékvesztését az esedékességtől eltelt napok-
tól függően, százalékos arányban meghatározni.

Azt, hogy adott cég milyen időintervallumokat 
alkalmaz és azokhoz milyen%-ot rendel, a számvi-
teli politikában kell rögzíteni. Azt is a cég számvi-
teli politikája rögzíti, hogy mit minősít kis összegű 
követelésnek, amelyekre a fenti, általános elszá-
molás alkalmazható. A fajlagosan nagy értékű 
vevőköveteléseket mindig egyedileg kell értékelni! 
Megjegyzendő továbbá, hogy a Számviteli törvény 
a vevő, az adós minősítését írja elő, így ha egy vevő 
esetében fizetésképtelenségről szerzünk tudo-
mást, ezt az információt az adott vevővel szem-
beni összes követelés értékelésekor figyelembe 
kell venni. Abban az esetben, ha mégis befolyik, 
vagy a rendelkezésre álló megbízható információk 
alapján reális esély mutatkozik arra, hogy befolyik 
a korábban értékvesztett összeg, akkor az érték-
vesztést az egyéb bevételekkel szemben vissza 
kell vezetni. A visszaírás során figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a visszaírással a követelés könyv 
szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántar-
tásba vételi (devizakövetelés esetén a 60. § sze-
rinti árfolyamon számított) értékét, illetve érte-

lemszerűen csak legfeljebb a korábban elszámolt 
értékvesztésnek megfelelő összeg írható vissza.

Kijelenthetjük, hogy az értékvesztés nem vég-
leges „leírás”. Emiatt a társasági adóról szóló 
törvény nem ismeri el, mint adóalapot csökkentő 
ráfordítást, így az elszámolt értékvesztés össze-
gével (mint egyéb ráfordítással) csökkentett tár-
sasági adóalapot ugyanekkora összeggel vissza 
kell növelni (Tao tv. 8. § (1) gy. pont). Ennek meg-
felelően a korábban elszámolt értékvesztés visz-
szaírása pedig csökkenti a társasági adóalapot 
a visszaírásnak megfelelő összeggel, a visszaírás 
adóévében (Tao tv. 7. § (1) n. pont).

Az értékvesztés elszámolása előtt azonban 
meg kell vizsgálni, hogy a követelés nem minő-
sül-e behajthatatlan követelésnek, mivel behajt-
hatatlan követelés a Számviteli törvény 65. § (7) 
bekezdése értelmében nem mutatható ki a mér-
legben. „A  részben vagy egészében behajthatatlan 
követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor, a mérleg-
készítés időpontjában rendelkezésre álló információk 
alapján – az üzleti év hitelezési veszteségeként – le 
kell írni.”

A Számviteli törvény 3. § (4) 10. pontja szerint 
behajthatatlannak minősül az a követelés:

„a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás 
során nincs fedezet, vagy a  talált fedezet a  követe-
lést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás 
közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehaj-
tást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően 
a  behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyző-
könyv alapján – vélelmezhető),

b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a  felszámo-
lási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési 
eljárása során egyezségi megállapodás keretében 
elengedett,

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazo-
lás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,

d) amelyre a  felszámolás, az adósságrendezési 
eljárás befejezésekor a  vagyonfelosztási javaslat 
szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

e) amelyet eredményesen nem lehet érvénye-
síteni, amelynél a  fizetési meghagyásos eljárással, 
a  végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek 
arányban a  követelés várhatóan behajtható össze-
gével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás 
veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), 
amelynél az adós nem lelhető fel, mert a  megadott 
címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem 
járt eredménnyel,

f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyí-

tani kell.”
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Ha egy követelés, vagy annak meghatározott 
része a fenti feltételek bármelyikének megfelel, 
akkor „le kell írni”, vagyis ki kell vezetni a köny-
vekből a követelést, vagy annak érintett részét 
(ilyen esetben értékvesztést nem szabad elszá-
molni leírás helyett). A könyvelésben az elszá-
molása hasonló az értékvesztéshez, mivel itt is 
egyéb ráfordításként számoljuk el a leírt köve-
telést (Sztv. 81. § (3) b. pont), azonban a vevők 
közül teljesen kivezetjük a tételt, nem csak ellen-
tétes előjellel tüntetjük fel, mint az értékvesztés 
esetében.

A társasági adóról szóló törvény a behajtha-
tatlan követelés leírását elismeri, mint adóalapot 
csökkentő ráfordítást, azonban a társasági adó-
törvény szerinti behajthatatlan követelés feltételei 
nem azonosak a Számviteli törvény szerinti behajt-
hatatlan követelés fentebb felsorolt pontjaival.

A társasági adótörvény szerint behajthatatlan 
követelés (4. § 4/a. pont): „az a  követelés, amely 
megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti behajt-
hatatlan követelés fogalmának, valamint azon köve-
telés bekerülési értékének 20%-a, amelyet a fizetési 
határidőt követő 365 napon belül nem egyenlítettek 
ki, kivéve, ha a  követelés elévült vagy bíróság előtt 
nem érvényesíthető”.

A fenti jogszabályhely alapján tehát a társa-
sági adóban ráfordításként nem elismert (vagyis 
adóalap növelő tételként kezelendő) az a behajtha-

tatlan követelés, amelyet azért írtak le, mert elévült, 
vagy mert bíróság előtt nem érvényesíthető, 
ugyanakkor el lehet számolni a legalább egy éve ki 
nem egyenlített követelések 20%-át behajthatatlan 
követelésként – a társasági adó által ráfordítás-
ként elismert módon – akkor is, ha az nem teljesíti 
a Számviteli törvényben meghatározott behajtha-
tatlanság feltételeit, de ebben az esetben is áll az 
a két feltétel, hogy a követelés bíróság előtt érvé-
nyesíthető legyen és ne legyen elévült.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy az 
értékvesztést vagy a behajthatatlanság miatti 
leírást a törvényi feltételek fennállása esetén – az 
év végi zárlat során – a vállalkozásnak el kell szá-
molnia és megfelelően kell dokumentálnia.

Abban az esetben, ha egy korábban érték-
vesztett követelés behajthatatlanná válik, akkor 
az értékvesztést nem szabad az egyéb bevételek-
kel szemben visszaírni, majd a követelést hitele-
zési veszteség gyanánt újból egyéb ráfordításként 
elszámolni. Ilyen esetben a követelések és a köve-
telések értékvesztése számla megfelelő össze-
vezetésével kell a mérlegből kivezetni a követelés 
összegét. Ebben az esetben a követelés bekerülési 
értékéből a behajthatatlanná vált rész összege 
társasági adóalap csökkentő tétel, de legfeljebb 
a nyilvántartott értékvesztés (tehát a korábban 
adóalap növelő tételként elszámolt) összegéig 
(Tao tv. 7. § (1) n. pont).  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


