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Tervezzünk eredményt jogszerűen! 

Írásunkban nem adó-, hanem eredménytervezési lehetőséget ismertetünk, amikor is a társaság maga 

dönt, hogy társasági adóalap-változást átvezeti-e a számvitelen.  

Év végi zárás 

Az év vége mindig izgalmas időszak egy cég 

életében. Kiderül, hogy mekkora is volt az éves 

árbevétel, mekkora nyereségnek örülhetnek a 

tulajdonosok, mi is lesz a beszámolóban. A 

zárás során egy-két elszámolás azonban még 

nagy mértékben befolyásolhatja az eredményt. 

Az eredményt meghatározó tételek ráadásul 

hatással vannak arra, hogy milyen adóalap-

módosító tételek szükségesek ahhoz, hogy a 

tényleges adóévi teljesítmény alapján fizessük 

meg az adót. Ebben a cikkben egy tervezési 

lehetőségről lesz szó, de nem adótervezési, 

hanem, ha létezik ilyen fogalom, 

„eredménytervezési”. A társasági adót a 

bemutatott elszámolásoktól függetlenül, 

ugyanolyan mértékben meg kell fizetni, de a 

társaság maga dönthet, hogy ezt a számvitelen 

átvezeti – azaz eredményhatást generál -, vagy 

csak az adóalapba teszi bele (és az eredmény 

érintetlen marad). 

Piaci ár 

Keveseknek újdonság, hogy a társasági adót a 

piaci ár alapulvételével kell megfizetni. 

Amennyiben tehát az adózás előtti eredmény 

torzul annak következtében, hogy kapcsolt 

vállalkozások eltérítették áraikat a piacitól, olyan 

módosítást kell az adóalapnál végrehajtani, 

hogy ez az adófizetésnél ne jelenjen meg (a 

kisebb eredményt elérő fél növeli adóalapját, a 

nagyobb eredményt elérő csökkenti). A szabály 

világos, bár mint tudjuk, rengeteg nehézséget 

okoz a piaci ár meghatározása. 

A nemzetközi vállalatcsoportoknál ugyanakkor 

régóta bevett gyakorlat, hogy az elvárás a 

külföldi leányvállalattól egy előre meghatározott 

piaci eredmény elérése (pl. önköltség + 15%, 

vagy 10% bruttó haszon). Ez piaci megtérülést 

jelent a leányvállalatnál, viszont a módszer 

jellegéből fakadóan csak az év legvégén lehet 

„eljutni” ehhez az eredményhez, hiszen a 

haszon alapja év közben még nincs meg 

(gyakran örülünk, ha mérlegkészítésig 

rendelkezésre áll a kalkuláció). Emiatt az adott 

leányvállalattal kapcsolatban lévő tagvállalat év 

végén egy korrekciós számlát állít ki (ami lehet 

skontó is) annak érdekében, hogy az eredmény 

az elvárt legyen. Mint fentebb írtuk, ennek jó 

esetben nem adóeltérítés a célja. Ugyanakkor, 

sokáig vörös posztóként hatott a korrekciós 

számla az adóhatóság szemében és büntette, 

ha a piaci kiigazítás az eredményen keresztül, 

év végi számlával, árkorrekcióval történt. 

Végül, a racionális érvek erősebbnek 

bizonyultak és 2013-ban módosult a számviteli 

törvény, explicit beemelve, hogy a transzferár-

korrekció megvalósulhat üzemi eredmény 

szinten. Az árbevételt elszámoló fél, ahelyett 

hogy az adózás előtti eredményét módosítaná, 

az értékesítés nettó árbevételét módosíthatja a 

felek között utólag elszámolt a szokásos piaci ár 

és az alkalmazott ellenérték alapján számított 

különbözettel. A másik félnél pedig az elszámolt 

költség, ráfordítás értékét módosítja a felek 

között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és 

az alkalmazott ellenérték alapján számított 

különbözet. Az is elképzelhető, hogy 

eszközvásárlásról van szó és az utólagos 

kiigazítás az eszköz bekerülési értékét 

módosítja. Ekkor az eredményhatás több évre, 

az értékcsökkenés elszámolásának éveire oszlik 

el. Amennyiben az érték-módosítás az eszköz 

bekerülési értékére is hatással van (könyvelésbe 

bekerül), akkor az megváltoztatja az 

értékcsökkenés vetítési alapját, ami aztán kihat 

a társasági adó szerinti értékcsökkenési leírásra 

is. Amennyiben az eszköz bekerülési értéke 

nem módosul, de annak megszerzése nem piaci 

áron történt, így az értékcsökkenés 

elszámolásának alapja nem piaci, akkor évente 

szükséges a transzferár adóalap-korrekciót 

elvégezni. 
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Indíttatás 

Számos oka lehet a társaságnak a döntésben 

rejlő lehetőségeket kihasználni: az üzemi 

eredmény egy nyilvános, bárki által 

megismerhető adat, míg az adóalapot (nem az 

adózás előtti eredményt!) nem szoktuk 

megosztani. Az eredményességet számos 

szempont megkövetelheti: elsők közt 

természetesen a tulajdonosok, de ne 

feledkezzünk meg pl. a pályázati előírásokról 

sem.  

 

 

 

Nem mindegy az sem, hogy egy eszköznek mi a 

bekerülési értéke, majd a könyv szerinti értéke, 

ami végigkövethető, miközben arra valószínűleg 

nem sokan kérdeznek rá, hogy az eszköz 

alapján mennyi társasági adó került 

megfizetésre. 

Felhasznált jogszabályi helyek, tájékoztatók: 

Tao. tv. 3. § (2) bek; 4. § 23. és 33. pontok; 5. § 

(2) bek.; 14. § (1) bek., 18. § (7) bek. 

 

Amennyiben egyéb kérdései merülnének fel a 

témával kapcsolatban vagy segítségre lenne 

szüksége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, 

szakértőink állnak szíves rendelkezésére. 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért, amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV
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Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 330 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  

A szerzőről 

Gábor 2016-ban csatlakozott az ACCACE Hungary-hoz és vette át az adótanácsadó-üzletág vezetését. 

Szakmai pályáját 2005-ben kezdte a KPMG merger & acquisition csapatában, majd 2006-tól 10 évig a 

BDO adótanácsadójaként dolgozott, melyből az utolsó 3 évben ügyvezetőjeként és adópartnereként 

vezette az adótanácsadó csapatot. 

Gábor immáron 12 éves szakmai pályája alatt alapos ismereteket szerzett az összes fő közvetlen és 

közvetett adónem területén. Kiemelt szakterülete a nemzetközi jövedelemadózás, általános forgalmi adó, 

üzleti promóciók és nyereményjátékok, cégtranzakciók és átvilágítások.  
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Kapcsolattartó  

Kertész Gábor 

Adó menedzser 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

http://accace.hu/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hungarian_Language_News_Flash
https://plus.google.com/+AccaceInterbookKftBudapest
https://www.facebook.com/accace.hungary/
https://www.linkedin.com/company/accace-hungary

