
51. § *  (1) *  Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozó a bevételeit a 10. számú melléklet 

szerint - figyelemmel a 4. számú melléklet rendelkezéseire is - veszi figyelembe. Az átalányadózás 

szerint adózó egyéni vállalkozónál nem minősül vállalkozói bevételnek a vállalkozási (gazdasági) 

tevékenységéhez költségei fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés 

rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás. A magánszemély az e bevételével 

összefüggő adókötelezettségeit az önálló tevékenységből származó jövedelemre irányadó 

rendelkezések szerint teljesíti. 

 

10. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez *    

Az egyéni vállalkozó bevételeinek elszámolásáról 

A vállalkozói adóalap megállapításához bevételként a X. fejezet rendelkezésein túlmenően az e 

mellékletben meghatározottakat kell figyelembe venni. 

I. Jellemzően előforduló bevételek 

Bevétel különösen a tevékenység keretében vagy azzal összefüggésben 

1. *  az értékesített termék, áru, szolgáltatás ellenértékeként, vagy ezek előlegeként befolyt vagy 

váltóval kiegyenlített összeg, természetben kapott ellenérték, ide nem értve a tárgyi eszközök, nem 

anyagi javak értékesítésekor kapott előleget (valamennyi esetben a felár, az engedmény, az 

árkiegészítés, a fogyasztási adó figyelembevételével), továbbá az áru szállításáért vagy 

csomagolásáért külön felszámított összeg; 

2. a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz - ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is -, nem anyagi 

javak, anyag, félkész termék (a továbbiakban együtt: vagyontárgy) értékesítésekor kapott ellenérték, 

illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több), ha annak beszerzési, előállítási költségét az 

egyéni vállalkozó bármelyik évben költségei között elszámolta, vagy értékcsökkenési leírást számolt 

el, azzal, hogy ha olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet nem 

kizárólag üzleti célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására egészében a XI. 

fejezetben foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia; 

3. *  a kapott kamat (különösen a belföldi pénzforgalmi számlán jóváírt kamat); 

4. a kötbér, a késedelmi kamat, a bírság, a büntetés címén kapott összeg, valamint a fizetett kötbér, 

kamat, bírság, büntetés visszatérítése címén kapott összeg, kivéve, ha korábban költségként nem 

vették figyelembe; 

5. *  a felvett támogatás (ideértve különösen az egységes területalapú támogatást is), figyelemmel a 

X. fejezet rendelkezéseire is; 

6. *  az előállított vagy vásárolt terméknek, végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci 

értéke, ha azokat az egyéni vállalkozó saját céljára felhasználja, illetőleg részben vagy egészben 

ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi, akkor, ha ezzel kapcsolatban bármely évben költséget 

számolt el, azonban nem kell a saját célra történő felhasználás és a részben vagy egészben 

ellenszolgáltatás nélküli átengedés értékével növelni a bevételt, ha 

a) *  az egyéni vállalkozó az azzal kapcsolatos kiadásokat költségei között nem számolta el, vagy e 

kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti, illetőleg, ha a terméket, a szolgáltatást 

adófizetési kötelezettség mellett, magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül nyújtja, 



b) a terméket, a szolgáltatást elemi károk, katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtja; 

7. *  a 200 ezer forintnál magasabb egyedi értékű kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz - ha 

annak értékét az egyéni vállalkozó egy összegben elszámolta - ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor 

- kivéve a magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül történő, adófizetési kötelezettséggel járó 

átadást - a beszerzés időpontjától számított *  

- egy éven belül a beszerzési érték 100 százaléka, 

- egy éven túl, de két éven belül a beszerzési érték 66 százaléka, 

- két éven túl, de három éven belül a beszerzési érték 33 százaléka, 

- három éven túl nulla; 

8. *  az adó, a szociális hozzájárulási adó stb. különbözetének a visszatérítése, ha a befizetést az 

egyéni vállalkozó költségként bármely évben elszámolta; 

9. *  a káreseménnyel összefüggésben kapott kártalanítás, kártérítés, ideértve a felelősségbiztosítás 

alapján felvett összeget; 

10. azon biztosítási szolgáltatás értéke, amely esetében az arra jogosító biztosítási díjat az egyéni 

vállalkozó költségként elszámolta; 

11. a kerekítési szabályok alkalmazása során keletkezett bevételi többletkülönbözet; 

12. *  Az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból, vagyoni értékű jog 

visszterhes alapításából, átruházott (véglegesen átengedett), megszüntetett ilyen jogból (a 

továbbiakban: ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték minden olyan bevétel, 

amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez; ilyennek minősül különösen az 

eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci 

értéke, valamint az ingatlan, a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem 

pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a 

társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke, megnövelve a korábban 

lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel, ha egyébként ez a kötelezettség az 

ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásából következik. 

II. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefüggő bevételek 

Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének adóévében a megszűnés napján megszerzett vállalkozói 

bevételnek minősül: *  

1. *  a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag, áru, félkész 

és késztermék) leltári értéke, a 200 ezer forintot meg nem haladó értékű tárgyi eszköz (ideértve a 

tartalékalkatrészt és gyártóeszközt is) leltári értéke; 

2. a gazdasági épület, az üzlet, a műhely, az iroda és az egyéb - kizárólag a jövedelemszerző 

tevékenységhez használt - ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenérték - 

akkor is, ha azt a magánszemély a megszűnéskor még nem kapta meg -, ha a használati vagy bérleti 

jog megszerzésére fordított kiadást a magánszemély költségei között bármely évben elszámolta azzal, 

hogy ha a megszűnés évében az ellenérték összege még nem ismert, akkor az ingatlan használati 

vagy bérleti jogának megszerzésére fordított összeget kell bevételként figyelembe venni; 



3. *  az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye, örököse 

által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói jogállás 

megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek 

minősül, és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek 

megfelelően kell teljesíteni. Nem számolható el költségként a megszüntetés évéről készített 

adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján - a vállalkozói osztalékalap után - megállapított 

egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó. 

III. Egyéb rendelkezések 

1. *  Az önálló bírósági végrehajtó munkadíja és költségátalánya fejében kapott előleg a díjjegyzék 

elkészítésének időpontjától számít bevételnek. Az e bevétel elérése érdekében felmerült költségek 

ezen időponttól vehetők figyelembe. 

2. *  Az e melléklet I. fejezetének 5. pontjában említett egységes területalapú támogatást a folyósítás 

évében kell bevételnek tekinteni. 

3. *  A 2. pont rendelkezésétől eltérően a 2005. évben folyósított egységes területalapú támogatást a 

magánszemély döntése szerinti megosztásban a folyósítás évében és az azt követő adóévben veheti 

figyelembe bevételként. 

4. *  Ha az egységes területalapú támogatást a magánszemély köteles visszafizetni, a visszafizetés 

összegével annak az adóévnek a bevételét csökkenti, amely adóévben a visszafizetés megtörtént. 

 

4. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez   

Az általános forgalmi adó bevételkénti és költségkénti elszámolhatóságáról *  

Az a magánszemély, aki az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: áfa) szóló törvény alapján áfa-

adóalany, a beszerzései során felmerült előzetesen felszámított adót, valamint az értékesítése során 

fizetendő áfát a következők szerint veszi figyelembe: 

1. Ha az Áfa-törvény általános szabályai szerint az áfát tételesen fizeti, akkor azt sem a bevételei, 

sem a költségei között nem mutathatja ki. E rendelkezés alól kivétel az Áfa-törvény rendelkezései 

alapján le nem vonható előzetesen felszámított adó, amely a költségek közt kimutatva azokat növeli, 

feltéve, hogy ez az előzetesen felszámított adó e törvény rendelkezései szerint költségként 

elszámolható kiadáshoz kapcsolódik. 

2. Az Áfa-törvény különös rendelkezései alá tartozó magánszemély a bevételeiből a különös szabály 

alapján adódó áfa-fizetési kötelezettséget levonja, a levonható előzetesen felszámított adó összege 

nem számolható el költségként. A le nem vonható előzetesen felszámított adó a költségeket növeli, 

feltéve, hogy ez a felszámított adó e törvény rendelkezései szerint költségként elszámolható 

kiadáshoz kapcsolódik. 

3. Amennyiben a magánszemély az áfa-rendszerben személyes (alanyi) mentességben, illetve tárgyi 

alapon adómentességben részesül, bevételeit a fizetendő áfa nem csökkenti, a költségei között a 

beszerzéseit terhelő le nem vonható áfa költséget növelő tényezőként figyelembe vehető, feltéve, 

hogy ez a felszámított adó e törvény rendelkezései szerint költségként elszámolható kiadáshoz 

kapcsolódik. 



4. Ha az Áfa-törvény rendelkezései szerint az 1-3. pont alapján költségnövelő tényezőként elszámolt 

le nem vonható áfa utólag (részben) levonhatóvá válik, a korrekció a levonás évében a költségeket 

csökkenti. 

5. Az utólag felmerült áfa-fizetési kötelezettség - annak elszámolásakor - a 2-3. pont szerinti 

adózóknál a bevételt csökkenti. A korábban a ténylegesen fennálló áfa-kötelezettségnél nagyobb 

mértékben figyelembe vett bevételcsökkentést az áfa-kötelezettség módosításakor 

bevételnövelésként kell figyelembe venni. 

6. *  Az Áfa-törvény szerinti különleges jogállást választó mezőgazdasági tevékenységet folytató 

magánszemélynél a bevételnek része a felvásárlótól kapott kompenzációs felár. Az adólevonásra 

jogosult felvásárló magánszemély a kompenzációs felárat előzetesen felszámított áfaként veheti 

számításba. 


