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RATKU ZSÓFIA
a PwC Magyarország IFRS tanácsadó csoportjának tagja

A Sajtom Kft. hároméves szerződést köt 
a Mag Kft.-vel a Cheese nevű teherhajó 
bérlésére, mellyel Calais-ből Dover-be ter-
vez sajtot szállítani. A Mag Kft. a Cheese 
hajó tulajdonosa. A hajót egyedi azonosító 
jelöli meg a szerződésben, a Mag Kft.-
nek nincs joga másik hajóval helyettesí-
teni azt. A hajón csak a Sajtom Kft. sajt-
jait lehet szállítani, és rögzítették a fuva-
rok napjait. A hajó kapitányát a teljes fu-
tamidő alatt a Sajtom Kft. alkalmazza, a 
legénység többi tagja a Mag Kft.-nél dol-
gozik. A hajó karbantartását a Mag Kft. 
végzi. A három év elteltével a Mag Kft. 
másnak fogja bérbe adni a hajót.

AZ IFRS-EK SZERINTI 
ELSZÁMOLÁS
A lízingek IFRS szerinti elszámolását 
a 2019. január 1-jétől hatályos IFRS 16 
standard szabályozza, mely az IAS 17-et 
váltotta fel. Az IFRS 16 szerint egy szer-
ződés abban az esetben tartalmaz lízin-
get, ha meghatározott ideig ellenérték fe-
jében szerződéses jogot biztosít a vevő-
nek az azonosított eszköz használatának 
irányítására (IFRS 16:9). Ehhez az alábbi 
pontok mindegyikének teljesülnie kell.

A szerződés tárgya 
A szerződés tárgya azonosított eszköz le-
gyen, melyhez teljesüljön az alábbi három 
feltétel. A szerződés explicit vagy impli-
cit módon azonosítsa az eszközt. Az esz-
köz legyen fizikailag önálló egység, vagy 
része egy olyan egységnek, melynek lé-
nyegében a teljes kapacitását megtestesíti. 
A szállító ne rendelkezzen az eszköz fe-
lett a futamidő egésze alatt lényeges he-
lyettesítési joggal, tehát saját üzleti dön-
tése értelmében ne legyen képes azt egy 
másik eszközzel helyettesíteni. Ameny-

nyiben képes erre, a helyettesítésből ne 
származzon gazdasági haszna. Nem szá-
mít helyettesítésnek a karbantartás, ja-
vítás miatti csere, és ha a szállító csak a 
futamidő bizonyos részében, vagy bizo-
nyos feltételek mellett végezheti el a cse-
rét. A példában a szerződés explicit mó-
don azonosítja a Cheese hajót, amely fi-

zikailag önálló egység, és nem helyette-
síthető másik hajóval. A szerződés tár-
gya tehát azonosított eszköz.

A gazdasági hasznok szedése
A vevő legyen jogosult az azonosított 
eszköz használatából származó lényegé-
ben összes gazdasági haszon szedésére. 

IFRS A MINDENNAPOKBAN
Rovatunkban a PwC Magyarország IFRS szakértői minden hónapban egy gyakorlati példán 
keresztül mutatják be a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) és a magyar 
számviteli szabályok közötti eltéréseket. E havi számunkban az IFRS 16 Lízingek standard 
áttekintésén belül a lízing definíciójának ismertetésével foglalkozunk. 

Az IFRS 16 standardban található döntési fa
összefoglalja a lízing azonosításához szükséges 
főbb döntési pontokat. (IFRS 16:B31)s
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A szerződés tárgya azonosított eszköz? 
(IFRS16:B13-20)

A vevő jogosult az eszköz használatából 
származó lényegében összes gazdasági 
haszonra a teljes futamidő alatt? 
(IFRS16:B21-23)

A vevő jogosult az eszköz használatának 
irányítására, úgy, hogy a szállítónak 
nincsen joga megváltoztatni a működ-
tetés szabályait? (IFRS16:B24(b)(i))

A vevő tervezte meg az eszközt, és 
mindez előre meghatározza, hogy mire 
és hogyan használják az eszközt a teljes 
futamidő alatt? (IFRS16:B24(b)(ii))

Egyikük sem, előre meg van 
határozva, mire és hogyan 
használják az eszközt

A szerződés
tartalmaz lizinget

A szerződés nem
tartalmaz lizinget

A vevő, a szállító, vagy egyikük sem 
jogosult az eszköz használatának 
irányítására a teljes futamidő alatt? 
(IFRS16:B25-30)
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A példában a Cheese hajó használatára 
a Sajtom Kft. kizárólagos jogot kap a tel-
jes futamidőre, így annak használatából 
eredő teljes haszon őt illeti meg. A fel-
tétel tehát teljesül.

Az eszköz használatának irányítása
Az eszköz használatát a vevő irányítsa, 
tehát ő működtesse az eszközt, vagy uta-
síthasson másokat az eszköz működteté-
sére. A feltétel teljesülése független at-
tól, hogy a szállító a szerződésben meg-
határozhat olyan jogokat, melyek korlá-
tozzák az eszköz használatát. A példá-
ban a szerződés meghatározza a fuva-
rok idejét, valamint azt, hogy a Cheese 
hajón csak sajtrakomány szállítható, ám 

a sajtok fajtájáról a Sajtom Kft. dönthet, 
illetve ő alkalmazza a hajó kapitányát, 
akinek utasításait a hajó teljes legénysé-
gének követnie kell. A Sajtom Kft. jogo-
sult irányítani a Cheese hajó használatát. 

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY 
SZERINTI ELSZÁMOLÁS
A magyar jogi szabályozás fő célja a 
pénzügyi és operatív lízingek elkülö-
nítése. A pénzügyi lízinget a 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6. § (1) 89. 
pontja és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
6:409. § paragrafusa definiálja. A két 
definíció bár eltér egymástól, mindkettő 
szerint a lízingbe adó a lízingtárgyat ha-
tározott időre a lízingbe vevő használa-

tába adja. A Sztv. a Hpt. definíciójára 
hivatkozik. Eszerint a lízingtárgy a tel-
jes futamidő alatt a lízingbe adó tulaj-
donát képezi, ám a lízingbe vevő viseli 
az eszközzel kapcsolatos kockázatokat, 
költségeket, és ő jogosult az eszközből 
származó hasznok szedésére. A lízingbe 
vevő bizonyos feltételek mellett a szerző-
désben kikötött időtartam lejártával tu-
lajdonjogot szerezhet a lízingtárgy felett. 
Operatív lízing minden olyan lízingügy-
let, amely nem minősül pénzügyi lízing-
nek. A példában a Cheese hajó tulajdon-
jogát nem szerezheti meg a Sajtom Kft., 
így a magyar szabályozás szerint az ügy-
let nem pénzügyi lízing, tehát operatív 
lízingként kezelendő. 


