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Fogalmak

� Számviteli nyereség
� Adóköteles nyereség
� Adóráfordítás
� Tényleges adó
� Halasztott adókötelezettség
� Halasztott adókövetelés
� Átmeneti különbözet
� Adóköteles átmeneti különbözet
� Levonható átmeneti különbözet
� Egy eszköz vagy kötelezettség adóalapja (adóérték)



Számviteli nyereség

Számviteli nyereség
Az időszakra vonatkozó, az adóráfordítás levonása előtti 
eredmény.



Adóköteles nyereség

Adóköteles nyereség
(Negatív adóalap) az adott időszaki, az adóhatóságok által 
kialakított szabályoknak megfelelően meghatározott nyereség 
(veszteség), amellyel kapcsolatban nyereségadó fizetendő 
(realizálható).



Adóráfordítás

Adóráfordítás
(Adóbevétel) a tárgyidőszak eredményének megállapításakor 
figyelembe vett tényleges és halasztott adók együttes összege.



Tényleges adó

Tényleges adó
Az adott időszakra vonatkozó adóköteles nyereséggel (negatív 
adóalappal) kapcsolatban fizetendő (realizálható) nyereségadó 
összege.



Halasztott adókötelezettség

Halasztott adókötelezettség
A nyereségadónak a következő időszakokban az adóköteles 
átmeneti különbözetekből eredően fizetendő összegei.



Halasztott adókövetelés

Halasztott adókövetelés
A nyereségadónak a következő időszakokban visszatérülő 
összegei a következőkből eredően:
(a) a levonható átmeneti különbözetek;
(b) a fel nem használt negatív adóalapok továbbvitele; és
(c) a fel nem használt adójóváírások továbbvitele.



Átmeneti különbözet

Átmeneti különbözet
Egy eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értéke és adóértéke 
közötti különbözetek. Az átmeneti különbözetek lehetnek:



Adóköteles átmeneti különbözet

Adóköteles átmeneti különbözet
Olyan átmeneti különbözetek, amelyek azon jövőbeli időszakok 
adóköteles nyeresége (negatív adóalapja) meghatározásánál 
adóköteles összeget eredményeznek, amelyekben az eszköz 
vagy kötelezettség könyv szerinti értéke megtérül vagy teljesítésre 
kerül.



Levonható átmeneti különbözet

Levonható átmeneti különbözet
Olyan átmeneti különbözetek, amelyek olyan összegeket 
eredményeznek, amelyek levonhatók azon jövőbeli időszakok 
adóköteles nyereségéből (negatív adóalapjából), amikor az 
eszköz vagy a kötelezettség könyv szerinti értéke megtérül, vagy 
teljesítésre kerül.



Egy eszköz vagy kötelezettség adóalapja (adóérték)

Egy eszköz vagy kötelezettség adóalapja (adóérték)
Az adott eszközhöz vagy kötelezettséghez adózási szempontból 
hozzárendelt összeg.



Vége
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Halasztott adó

� Nyereségadó
� Halasztott adó
� Halasztott adó elszámolása
� Adókulcs
� Mérlegben
� Átfogó eredménykimutatásban



Nyereségadó

Az összes belföldi + külföldi adó, melynek alapja az 
adóköteles nyereség
� Jövedelem típusú adók
� Társasági adó jellemzően



Nyereségadó

Adóköteles nyereség =
Az adott időszaki, az adóhatóság által kialakított szabályoknak 
megfelelően meghatározott nyereség (veszteség), amellyel 
kapcsoltban nyereségadó fizetendő (realizálható)



Halasztott adó

Halasztott adó elszámolása
� Tárgyidőszaki adóhatás
� Jövőbeni adóhatás



Halasztott adó

Halasztott adó elszámolása =
Tárgyidőszaki adóalap módosító tételek elszámolása



Halasztott adó

Tárgyidőszaki adóalap módosító tételek például:
� Számviteli- / adótörvény szerinti amortizáció
� Értékvesztés
� Céltartalék
� Adóbírság
� Támogatás
� Elhatárolt veszteség
� Fejlesztési tartalék



Halasztott adó

Társasági adóalap módosító tételek:
1) Átmeneti különbözet

Visszaforduló különbözet
Van jövőbeni adóhatás
Van halasztott adóhatás

2) Állandó különbözet
Nem visszaforduló különbözet
Nincs jövőbeni adóhatás
Nincs halasztott adóhatás



Halasztott adó

Átmeneti különbözet például:
� Számviteli- / adótörvény szerinti amortizáció
� Követelés értékvesztés
� Céltartalék
� Elhatárolt veszteség
� Fejlesztési tartalék



Halasztott adó

Nem átmeneti különbözet például:
� Bírság
� Támogatás



Halasztott adó

Átmeneti különbözet
� Visszaforduló különbözet
� Van jövőbeni adóhatás
� Van halasztott adóhatás
� Halasztott adóhatás lehet:
1) Halasztott adó követelés >>> Levonható átmeneti különbözet
2) Halasztott adó kötelezettség >>> Adóköteles átmeneti 

különbözet



Halasztott adó

Átmeneti különbözet =
Egy eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értéke és adóértéke 
közötti különbözet



Halasztott adó

Halasztott adó követelés
A nyereségadónak a következő időszakokban visszatérülő 
összegei alábbiakból eredően:
� Levonható átmeneti különbözetek
� A fel nem használt negatív adóalapok továbbvitele
� A fel nem használt adójóváírások továbbvitele



Halasztott adó

Halasztott adó kötelezettség
A nyereségadónak a következő időszakokban az adóköteles 
átmeneti különbözetekből eredendően fizetendő összegei



Halasztott adó

Levonható átmeneti különbözet
Olyan átmeneti különbözet, amely olyan összegeket 
eredményez, amelyek levonhatók azon jövőbeli időszakok 
adóköteles nyereségéből (negatív adóalapjából), amikor 
az eszköz vagy a kötelezettség könyv szerinti értéke 
megtérül, vagy teljesítésre kerül



Vagyoni 
elemek

IFRS 
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ráfordítás

…
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Záró halasztott adó

Nyitó halasztott adó

Tárgy-időszaki halasztott adó

Halasztott adó elszámolása



Halasztott adó elszámolása

Valamikor / Halasztott adó követelés elszámolása
T Halasztott adó (követelés)
K Halasztott adó ráfordítás



Halasztott adó elszámolása

Valamikor / Halasztott adó kötelezettség elszámolása
T Halasztott adó ráfordítás
K Halasztott adó (kötelezettség)



Vagyoni 
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IFRS 
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Adóérték Különbözet Eredmény
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(-) Köv.
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…

Adókulcs %

Záró halasztott adó

Nyitó halasztott adó

Tárgy-időszaki halasztott adó

Adókulcs



Adókulcs

Az, az adókulcs, amelyen 
� Az adóhatóság felé fizetendő adó kötelezettség, vagy
� Az adóhatóságtól visszaigényelhető adó követelés realizálódik



Adókulcs

Adókulcs például:
� Az adókulcs évek óta 10%
� Az adókulcs évek óta 10%, azonban a tervezett adó 

jogszabályok szerint következő évtől 20%-ra változik
� Az adókulcs évek óta 10%, azonban a kihirdetett adó 

jogszabályok szerint következő évtől 15%-ra változik



Mérlegben

Valamikor / Halasztott adó követelés elszámolása
T Halasztott adó (követelés) 
K Halasztott adó ráfordítás

Befektetett eszközök



Halasztott adó elszámolása

Valamikor / Halasztott adó kötelezettség elszámolása
T Halasztott adó ráfordítás
K Halasztott adó (kötelezettség)

Hosszú lejáratú kötelezettségek



Eredménykimutatásban

Valamikor / Halasztott adó követelés elszámolása
T Halasztott adó (követelés)
K Halasztott adó ráfordítás



Halasztott adó elszámolása

Valamikor / Halasztott adó kötelezettség elszámolása
T Halasztott adó ráfordítás
K Halasztott adó (kötelezettség)



Vége



Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

A videóban / pdf-ben a nemzetközi számviteli ismeretekkel kapcsolatos tartalmak a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok és a kapcsolódó magyarázó szövegei az 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok 
elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet és kapcsolódó módosításai, vagyis az Európai Unió 
által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, az úgynevezett EU IFRS® 
standardok figyelembevételével készültek.
A videó / pdf teljes tartalmában az IFRS Foundation védjegyhasználati irányelveinek megfelelően 
az IFRS®, az IAS®, az IFRIC®, a SIC®, védjegyek az alábbiak szerint kerülnek használatra:
� IFRS: melléknévként, de első előforduláskor IFRS® standardok (a továbbiakban: IFRS 

Standardok) megnevezéssel kerül feltüntetésre. Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét 
standardok említéséhez, pl.: IFRS 1, IFRS 2…

� IAS: első előforduláskor IAS® standardok (a továbbiakban: IAS Standardok) kerül feltüntetésre. 
Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét standardok említéséhez, pl.: IAS 1, IAS 2…

� IFRIC: első előforduláskor IFRIC® értelmezések (a továbbiakban: IFRIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre

� SIC: első előforduláskor SIC® értelmezések (a továbbiakban: SIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre



Jogi nyilatkozat

A videó / pdf teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A videóból / pdf-ből tartalmat, képet, 
szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, fórumon, nyomtatott médiumokban, nyilvános 
előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, felhasználni csak és kizárólag a szerző –
Farkas Krisztina – írásos engedélyével lehet. 


