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Pénzforgalmi ÁFA számlák beállítása (2013-tól) 
 
A 2013-as évben bevezetett pénzforgalmi szemléletű ÁFA kezeléshez kapcsolódóan, a 
466 és 467 mellett szükség van még két számla nyitására. Ezeket mi a 368 és 479 
számlák alá állítottuk be: 
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Pénzforgalmi ÁFÁ-s tételek könyvelése 
 
A pénzforgalmi ÁFÁ-t tartalmazó számlák levonási joga, illetve befizetési 
kötelezettsége akkor keletkezik, amikor azok kiegyenlítésre kerültek. Ezért ezeket a 
számlákat nem célszerű azonnal a 466/467-re könyvelni. Ezért hoztuk létre a 36 és 
479 alatt az elkülönített ÁFA számlákat. Az ilyen tételek kontírozása a következő: 
 
Beérkező pénzforgalmi ÁFÁ-s számla: 
 
Tartozik Követel Szöveg / Megjegyzés Érték 
511 454 Beérkező szállítói számla 1000000 
3688 454 Beérkező számla ÁFÁ-ja 270000 
…    
454 384 Számla kiegyenlítése 1270000 
466 3688 ÁFA átvezetése 270000 
 
Kibocsátott pénzforgalmi ÁFÁ-s számla: 
 
Tartozik Követel Szöveg / Megjegyzés Érték 
311 91 Kibocsátott (vevői) számla 2000000 
311 479 Kibocsátott számla ÁFÁ-ja 540000 
…    
384 311 Számla kiegyenlítése 2540000 
479 467 ÁFA átvezetése 540000 
 
A táblázatok utolsó két sora a kiegyenlítést és az ezutáni rendező tételek rögzítését 
mutatja. 
 
Ebben a példában csak az elvet mutattuk be, értelemszerűen a részkiegyenlítés 
esetén az összegek megfelelően módosítandóak (ha nem teljes értékben fizetnek ki 
egy számlát), illetve a 466 és 467 átvezetést a megfelelő alszámlára kell megtenni (pl. 
4671 és 4673 között megosztva, ha az egyik a 27% a másik a 18% és az eredeti 
bizonylat mindegyiket tartalmazott).  
 
A legszebb megoldás, ha a 368 és 479 ugyanúgy meg van bontva százalékra, mint a 
466 és 467. Ebben az esetben már az eredeti számla könyvelésekor a megfelelőre 
lehet tenni a kívánt összeget és később kisebb a valószínűsége, hogy rosszul vezetünk 
át valamit a helyére. Példa a számlatükörre: 
 
Számlaszám Megnevezés     Beállítás  
 
3688  Pénzforgalmi ÁFA (levonható)  Alábontott 
36881  Pénzforgalmi 27% ÁFA (levonható)  Könyvelhető 
36882  Pénzforgalmi 18% ÁFA (levonható)  Könyvelhető 
… 
 
Ilyen bontásnál a későbbi egyeztetés is sokkal egyszerűbb. 
 
A program szét tudja választani a tételeket abban az esetben is, ha a tényleges 
számlára könyvelik (466/467) és a pénzforgalmi ÁFA tényét a könyveléskor jelölik, de 
véleményünk szerint ez a megoldás nem helyes, ezért nem javasoljuk. 


