
Hibajegyzék: 
 
2.2.1 fejezet,  
8. oldal: 
A bekerülési érték meghatározásához alapul a következő értékek szolgálhatnak: 

• számla szerinti ár, 
• előállítási költség, 
• piaci érték, 
• átadó vállalatnál alkalmazott könyv szerinti érték, 
• okiratban, szerződésben, vagyonfelosztási javaslatban meghatározott érték, 
• a törvényben előírtak szerint számított érték. 

 

9. oldal: 

Kivételt jelentenek azok a vásárolt részesedések, melyek beszerzésével a vállalat a befektetést 
élvező vállalatnál minősített többséget (75% feletti részesedést) szerez, mert ezeket a 
részesedéseket piaci értéken kell a mérlegben megjeleníteni, ha lényeges az eltérés a vételár 
és a piaci ár között.  
 
10. oldal: 
A számviteli törvény előírásai szerint piaci értéken kell állományba venni a talált 
többleteket, az ajándékként, hagyatékként, a térítés nélkül átvett eszközöket, ha az 
átadónál a könyv szerinti érték magasabb volt, mint a térítés nélkül átvett eszköz piaci 
értéke. Piaci értéken kell kimutatni azokat a részesedéseket, melyek beszerzésével a vállalat 
a befektetést élvező gazdasági társaságnál közvetlen irányítást minősített többséget jelentő 
befolyáshoz jutott. A piaci érték tőzsdén jegyzett vállalat esetében a tőzsdei árfolyam, 
tőzsdén nem jegyzett vállalat esetén a számviteli törvény értékelésével meghatározott 
saját tőke-érték. 

 

2.2.1.4 Átadónál alkalmazott könyv szerinti érték 

Egy eszköz bekerülési értéke – térítés nélküli átvétel esetén – lehet az eszköz átadónál 
alkalmazott nyilvántartási érték, ha ez az érték alacsonyabb, mint az átvett eszköz piaci 
értéke. 

Az előírás már nem hatályos. 

 

3.5.1.1 fejezet 

36. oldal: 

Az elszámoló ár csökkentésekor a könyvelés: 

T2. STK KÉK – K2. Késztermékek elszámoló áron, 
Az elszámoló ár növelésekor a könyvelés: 

T2. Késztermékek elszámoló áron – K2. STK KÉK. 
 



3.13. fejezet 

64. oldal 

3.13.1.4 Devizás követelés/kötelezettség kiegyenlítése forinttal 

3.15. fejezet 

76. oldal 

Ha az elszámolt előzetes ÁFA összege meghaladja a fizetendő ÁFA összegét, akkor a 
vállalatnak az adóhivatallal szemben követelése kötelezettsége keletkezik. A visszaigényelt 
ÁFA az adóhivatal pénzügyi teljesítésekor az ÁFA pénzügyi elszámolási számla K oldalán 
történik: 

 
83. oldal 
Amennyiben a vállalat aktiválja a forgatási célú értékpapír beszerzéséhez kapcsolódó 
bizományi díjat, vételi opciót, akkor a bizományi díj és a vételi opció díja növeli a részesedés, 
értékpapír bekerülési értékét. 

 
4.1.3 fejezet 
83. oldal 
 
A térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszköz bekerülési 
értéke az átadó könyv szerinti értéke és az eszköz piaci értéke közül az alacsonyabb. Ajándék, 
hagyaték, többlet esetén a bekerülési érték az eszköz piaci értéke. 

 
5.3.1.3 fejezet 
 
130. oldal 
Abban az esetben, ha a tárgyi eszköz vagy az immateriális jószág piaci értéke tartósan és 
jelentősen meghaladja az eszköz (terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett) könyv szerinti 
értékét, akkor a számviteli törvény az ingatlanok, a műszaki berendezések, az egyéb 
berendezések, a vagyoni értékű jogok, szellemi termékek esetén lehetővé teszi a mérleg 
készítésekor érvényes piaci érték könyv szerinti érték feletti részének mérlegben való 
megjelenítését. 


