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 ◙ Kriptovaluták számviteli elszámolása és adózása 

A tArtAlomból:

KriptovalutáK számviteli elszámolása  
és adózása

A már régóta létező elektronikus pénz lehetséges 
alternatívájaként bevezetett virtuális pénznemek 
megjelenése számviteli és adójogi kérdések sorát 
veti fel.

A legnagyobb problémát talán az okozza, hogy 
a köztudatban összemosódik az elektronikus pénz 
és a virtuális pénz kategóriája. Az egyik alapvető 
különbség abban ragadható meg, hogy az elekt-
ronikus pénzt annak kibocsátóján kívül harmadik 
félnek is el kell fogadnia fizetési műveletek teljesí-
tése céljából. A virtuális pénzre ez egyáltalán nem 
igaz, mivel azzal kizárólag az azt használó virtuá-
lis világon belül lehet fizetni.

Az egyik legnépszerűbb kriptovaluta a Bitcoin. 
A Bitcoin teljesen önállóan, a hagyományos banki 
csatornáktól elkülönülten működik. Joggal merül 
fel a kérdés, hogy ez a pénz mennyire legális. Ezzel 
kapcsolatban végig kell gondolni, hogy a pénzmo-
sás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé-
ről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (továbbiakban: Pmt.) 30.§ (1) bekezdése 
értelmében vajon van-e jelentési kötelezettsége 
annak a könyvelőnek, könyvvizsgálónak, adóta-
nácsadónak, adószakértőnek, akinek az ügyfele 
Bitcoint vásárol, elfogad vagy éppen Bitcoin-nal 
kereskedik. Jó hír az érintetteknek, hogy a jelen 
szabályok alapján a Bitcoin megjelenése önmagá-
ban nem ad okot arra, hogy a Pmt. szerinti jelen-
tési kötelezettséget teljesíteni kelljen.

A Bitcoin tranzakciók adójogi megítéléséhez 
a Bitcoin lényegét kell megragadni. Ez nem egy-
szerű, mivel a Bitcoin beazonosítása nem egy-

értelmű, ugyanis a Bitcoin több pénzügyi kate-
góriának is megfelel. Kezelhetnénk ingóságként, 
vagyoni értékű jogként, értékpapírként – hiszen 
mindezekre hasonlít –, viszont igazából egyiknek 
sem felel meg teljesen. Ebből az következik, hogy 
sem az ingó értékesítés, sem a szabályozott tőke-
piaci műveletek, sem a vagyoni értékű jog értéke-
sítésének szabályai nem alkalmazhatók.

Az Európai Bankhatóság meghatározása sze-
rint „a virtuális pénz egy olyan szabályozatlan 
digitális pénzeszköz, amelyet nem az adott állam 
központi bankja bocsát ki és biztosít, így annak 
értékállóságát sem garantálja, ennek ellenére az 
adott piacon elfogadott fizetőeszközként jelenik 
meg”. Ebből pedig az következik, hogy a Bitcoin és 
más kriptovaluták (pl. Litecoin, Ripple, Ethereum, 
Dash stb.) kapcsán is az általános valuta-tranzak-
ciók (fizetőeszköz) szerinti bizonylatolási és adó-
zási környezetben lehet mozogni.

Kérdés, hogy ha a kriptovalutának nincs köz-
ponti kibocsátója, akkor milyen módon lehet hoz-
zájutni. Ennek több módja is lehetséges: vásárlás, 
elfogadás, bányászás (termelés).

 
A Bitcoin megszerzésének egyik esete a bányá-
szat. A kriptovaluta-bányászat lényege, hogy 
a magánszemély egy szoftver felhasználásával jut 
hozzá a fizetőeszközhöz. Az így képződött bevétel 
az 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 16. § (1) bekez-
dése értelmében önálló tevékenységből származó 
bevételnek minősül. A jövedelemszerzés helye 
a magánszemély illetősége szerinti állam. A meg-
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szerzett bevétellel szemben költségelszámolás 
(pl. szoftver vételár) lehetséges (Szja tv. 17. § (3) 
bekezdés). Abból az okból kifolyólag, hogy a Bit-
coin bányászat esetében kifizető nem nevesíthető 
(nincs), ezért az 1998. évi LXVI. törvény (Eho tv.) 
3. § (1) bekezdése értelmében a jövedelem után 
a magánszemélyt 19,5% EHO terheli. Ez az Szja 
tv. 3. számú melléklete alapján költségként elszá-
molható. A jövedelem a bevétel, vagy a tételesen 
elszámolt költségek, vagy a bevétel 90%-a alapján 
határozható meg. A költség elszámolási lehető-
ség következtében a 82%-os adóalap-megállapí-
tási szabály nem alkalmazható. A jövedelem után 
15% SZJA-t és 19,5% EHO-t kell fizetni.

 
A Bitcoin megszerzésének másik lehetősége 
a vásárlás. A vásárlást követő a Bitcoin egy-
részt bármely időpillanatban klasszikus devi-
zára (pl. euró, amerikai dollár) váltható, másrészt 
fizetni is lehet vele (pl. taxi, étterem). A két lehető-
ség közül adóztatási szempontból a devizára vál-
tás az érdekes. A Bitcoin árfolyama – bár időnként 
ingadozik, vagy éppen zuhan, de az esetek többsé-
gében – igen meredeken emelkedő trendet mutat. 
Ebből az következik, hogy kis odafigyelés esetén 
a Bitcoin eladásakor több deviza keletkezik, mint 
amennyi a vásárláskor ráfordításként felmerült. 
Adózási szempontból kérdés, hogy ez a különbség 
devizaárfolyam-nyereségként figyelembe vehe-
tő-e? A kriptovaluták nem tekinthetők klasszikus 
devizának, melynek több oka van. Egyik az, hogy 
nincs hivatalos kibocsátója, másik az, hogy sem 
az MNB által jegyzett hivatalos, sem az MNB által 
euróban megadott árfolyama sincs. Ez azt jelent, 
hogy nem alkalmazható az Szja tv. 12. számú mel-
lékletének 7.4 pontja, melynek értelmében egyéb 
indokkal adómentes a valuta, a deviza forintra, 
a forint devizára, valutára, valamint a devizának, 
a valutának más devizára, valutára való átváltása-
kor keletkezett árfolyamnyereség, feltéve, hogy az 
átváltás nem üzletszerű tevékenység keretében 
történik. Akkor mégis hogyan adózik ez az árfo-
lyamnyereségnek nem minősíthető többletjöve-
delem? Nos, ez a jövedelem az Szja tv. 28. § (1) 
bekezdése alapján egyéb bevételnek minősül, ami 
azt jelenti, hogy a költségelszámolásra vonatkozó 
rendelkezéseket is alkalmazni lehet. A jövedelmet 
15% SZJA és 19,5% EHO terheli.

A költségek igazolására kizárólag az a bizony-
lat alkalmas, amely tartalmazza a költség össze-
gének megállapításához szükséges valamennyi 
adatot. Kriptovaluták esetén kérdés, hogy milyen 
bizonylatok állnak rendelkezésre és azokat ki 
fogja kiállítani? Magánszemélyek esetében java-

solt a részletes nyilvántartás vezetése: személyi 
adatok, tranzakció típusa, dátuma, mennyisége, 
árfolyam, jóváírás időpontja stb.

A kriptovalutákkal a vállalkozók egy része is 
foglalkozik. A kriptovalutához való hozzájutás 
módja ugyanúgy bányászat vagy vásárlás lehet, 
mint a magánszemélyeknél (a különbség legfel-
jebb annyi, hogy a vállalkozások termékeik vagy 
szolgáltatásaik ellenértékeként nagyobb eséllyel 
juthatnak hozzá).

 
A kriptovaluták számviteli elszámolására vonat-
kozó szabályokat vegyük sorra. Pénzeszköz 
(deviza) vagy követelés a Bitcoin? A digitális 
pénz – tekintettel arra, hogy hivatalos kibocsá-
tója nincs – nem tekinthető igazi pénznek és ezért 
nem a pénzeszközök között tartandó nyilván, és 
nem minősül devizának sem.

A bányászat/termelés során megszerzett vir-
tuális fizetőeszköz számvitelileg leginkább egy 
térítés nélkül kapott eszköznek minősíthető, 
amelynek ellenértékét a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 77. § (4) alap-
ján egyéb bevételként kell elszámolni és időbeli 
elhatárolása is szükséges. Az időbeli elhatárolást 
akkor kell megszüntetni, amikor a Bitcoin felhasz-
nálásra kerül.

A Bitcoin-hoz való jutás másik lehetősége 
a vásárlás. De vajon számviteli értelemben mit 
vásárolunk? Ahogy az már fentebb megállapításra 
került, devizát biztosan nem. Mivel a Bitcoin bár-
mikor valós devizára váltható, ezért leginkább 
egy sajátos fizetési ígéretnek felel meg és ezért 
a Szt. 29.§-ának értelmében vásárolt követelés-
nek tekinthető és a (8) bekezdés alapján az egyéb 
követelés mérlegtételnél célszerű kimutatni.

Digitális valuta eladásakor meg kell vizs-
gálni, hogy annak értékesítője nyereségre vagy 
veszteségre tett szert. Mindkettő előfordulhat, 
hiszen a piacon igen erőteljes ármozgás figyel-
hető meg. Amennyiben a Bitcoin értékesítője az 
eladás kapcsán nyereségre tett szert, a pénzügyi 
műveletek bevételei között javasolt kimutatni. 
Ugyanis a Szt. 84. § (7) bekezdés n) pontja azt 
írja elő, hogy a vásárolt követelés értékesítése-
kor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti 
– nyereségjellegű – különbözetet itt kell kimu-
tatni. Amennyiben a tranzakció veszteséggel 
zárul, akkor a veszteség a pénzügyi műveletek 
ráfordításai között mutatandó ki, az Szt. 85. § (3) 
bekezdés n) pontja alapján (eladási ár és a könyv 
szerinti érték közötti – veszteségjellegű – külön-
bözet). Külön analitikus nyilvántartás vezetésére 
is szükség van.
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A Bitcoin ügyletek a számviteli elszámolások mel-
lett a társasági adót sem hagyják érintetlenül, hi-
szen a számviteli elszámolások következtében az 
adózás előtti eredmény alakulását befolyásolja, 
továbbá előfordulhat, hogy a Bitcoin követelésre 
értékvesztés kerül elszámolásra. Ennek oka, hogy 
a digitális valuta árfolyama a kereslet-kínálat ha-
tására állandó mozgásban van és az Szt. 65.§-a 
alapján értékvesztés elszámolása is indokolt le-
het. Az 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: 
Tao tv.) 8. § (1) bekezdés gy) pontja alapján az el-
számolt értékvesztés adózás előtti eredményt nö-
velő tétel. Olyan eset is előfordulhat, hogy a vállal-
kozás elengedi a Bitcoin követelést. Amennyiben 
ez kapcsolt vállalkozások között történik, akkor 
a Tao tv. szabályozása alapján adózás előtti ered-
ményt növelő tétel jelenik meg.

 
Általános forgalmi adó abból a szempontból érde-
kes, hogy léteznek olyan vállalkozások, amelyek 
Bitcoin kereskedelmet folytatnak. Kérdés, hogy 
a Bitcoinok nemzeti (hivatalos) devizára való vál-
tása Áfa-köteles vagy Áfa-mentes tevékenységnek 
minősül-e. Ebben a kérdésben az Európai Bíróság 
(EB) 2015. október 22-én nyilvánosságra hozott 
– David Hedqvist ügyben született – C-264/14. sz. 

döntésére tudunk támaszkodni. Az EB első lépé-
seként azt állapította meg, hogy a hagyományos 
és virtuális devizák közötti átváltási tevékenység 
nem termékértékesítés, hiszen a Bitcoin nem kéz-
zelfogható dolog. Ebből az következik, hogy a Bit-
coin-váltási tevékenység csak szolgáltatásnyújtás 
lehet. Arra való tekintettel, hogy a bitcoin virtuális 
devizának nincs más célja, mint az, hogy fizetőesz-
közként használják, és e tekintetben egyes gazda-
sági szereplők elfogadják azt, ezért az EB úgy dön-
tött, hogy indokolt az adómentesség alkalmazása 
a Bitcoin és a hagyományos devizák átváltására 
irányuló szolgáltatás esetén is.

A termékek és szolgáltatások nyújtásáért cse-
rébe elfogadott Bitcoin a termékértékesítés / szol-
gáltatásnyújtás Áfa-beli megítélését nem befolyá-
solja. Áfa szempontjából ugyanis közömbös, hogy 
a termék és/vagy szolgáltatás ellenértékét forint-
tal, euróval vagy kriptovalutával egyenlítik-e ki.

Ne felejtsük el, hogy a digitális valuta vál-
lalkozás általi elfogadásakor számviteli bizony-
lat kiállítása kötelező. A Bitcoin ügylet esetén 
a bizonylatnak mind a Bitcoin, mind a forintérté-
ket tartalmaznia kell. Mindemellett a szerződéses 
árfolyam is feltüntetendő, tekintettel arra, hogy 
a Bitcoinnak hivatalos árjegyzése nincs. ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


