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Előző havi cikkünkben ismertettük, 
hogy az IFRS 16 miként határozza meg 
a lízingdíjak tartalmát, illetve szem-
léltettük a lízingkötelezettség értéke-
lését indextől függő lízingdíj esetén. 
A gyakorlatban ugyanakkor gyakran 
találkozhatunk olyan szerződésekkel 
is, melyek esetében a lízingdíj összege 
egyéb tényezőktől, például az eszköz 
használatától, vagy a lízingbevevő jö-
vőbeli teljesítményétől függően ke-
rül meghatározásra. A továbbiakban 
a változó lízingdíjak kezelésének tár-
gyalását a lízingkötelezettség értéke-
léséhez kapcsolódóan a következő há-
rom problémakört érintve folytatjuk: 
vegyes típusú lízingdíjat tartalmazó, 
maximális lízingdíjat meghatározó és 
lényegében fix lízingdíjat tartalmazó 
szerződések.

Vegyes típusú lízingdíjat 
tartalmazó szerződés
A Dressee Kft. divat kiskereskedést 
üzemeltet és tevékenységének foly-
tatásához 5 éves szerződést köt egy 
pláza tulajdonossal az épületben talál-
ható egyik üzlethelyiség bérletére vo-
natkozóan. Az üzlethelyiség haszná-
latáért fizetendő bérleti díj a Dressee 
Kft. éves árbevételének 1 százaléka, 
de minimum 2 400 eFt, melyet min-
dig utólag, év végén kell megfizetni. 
A szerződés szerint a Dressee Kft. 
nem szerez jogosultságot arra, hogy 
a futamidő lejártával ő vagy az általa 
megjelölt személy megszerezze az üz-
lethelyiség tulajdonjogát. A Társaság 
várható éves árbevétele a következő 5 
évre rendre: 283 000 eFt, 289 000 eFt, 
291 500 eFt, 293 000 eFt, 295 500 eFt.

IFRS SZERINTI ELSZÁMOLÁS
A Dressee Kft. megvizsgálta a szerző-
dést az IFRS 16 előírásai alapján, és 
megállapította, hogy az lízinget tartal-
maz, így azzal kapcsolatban egy hasz-
nálati jog-eszközt és egy lízingkötele-
zettséget kell felvennie a futamidő kez-
detén. Előző havi cikkünkben ismer-
tettük, hogy a standard szerint mely 
lízingdíjakat kell figyelembe venni a 
kötelezettség kezdeti értékelése során. 
Míg az új standard az indextől vagy 
rátától függően változó lízingdíjakat 
beemeli a lízingkötelezettségbe, ad-
dig az egyéb tényezőktől, például az 
eszköz használatától vagy a lízingbe-
vevő jövőbeli teljesítményétől függő 
lízingdíjakat kizárja. 

A Dressee Kft. értékelte a szerző-
dés szerinti bérleti díjat ebből a szem-
pontból, és arra a következtetésre ju-
tott, hogy bár a bérleti díj tartalmaz 
a lízingbevevő jövőbeli teljesítményé-
től függően változó elemet, 2 400 eFt 
bérleti díj megfizetése elkerülhetet-
len. Az IFRS 16 azokat a lízingdíja-
kat, amelyek formailag ugyan tartal-
maznak változékonyságot, de tulaj-
donképpen elkerülhetetlen a megfi-
zetésük, lényegében fix lízingdíjnak 
tekinti (IFRS 16.B42), és ezek figye-
lembevételét is megköveteli a kötele-
zettség kezdeti értékelése során (IFRS 
16.27). Az IFRS 16 alapján ugyanak-

kor a Társaság éves árbevételre vonat-
kozó becslései nem vehetőek figye-
lembe, a 2 400 eFt lényegében fix lí-
zingdíj felett a tényleges árbevételtől 
függően fizetendő összeg a lízingbe-
vevő jövőbeli teljesítményétől függő 
lízingdíjnak minősül, így azt a fel-
merülésekor kell elszámolni az ered-
ményben (IFRS 16.38 (b)). A lízing-
díjak jelenértékre számításához a Tár-
saság az inkrementális kamatlábat al-
kalmazta, melynek értéke 4,5 száza-
lék. Ennek megfelelően a lízingköte-
lezettség értéke a lenti táblázat szerint  
alakul a futamidő alatt. 

A Dressee Kft. tényleges árbevétele 
az első évben végül 280 000 eFt lett, 
így az első év végén 2 800 eFt lízing-
díjat kell fizetnie. Ebből 2 400 eFt-ot 
már figyelembe vett a kötelezettség 
kezdeti értékelése során, így azt a kö-
telezettség csökkenéseként kell elszá-
molnia, míg a további 400 eFt az idő-
szaki eredményben jelenik meg ráfor-
dításként.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 
SZERINTI ELSZÁMOLÁS
Mivel a Dressee Kft. nem szerez jogo-
sultságot arra, hogy a futamidő lejártá-
val ő vagy az általa megjelölt személy 
megszerezze az üzlethelyiség tulajdon-
jogát, a fenti szerződést a magyar sza-
bályok szerint operatív lízingként kell 

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 lízingkötelezettség értékelésével foglalkozunk. 

Év
Lízingkötelezettség (eFt)

Nyitó Kamat Lízingdíj Záró

1 10 535,94    474,12    –2 400,00    8 610,06    

2 8 610,06    387,45    –2 400,00    6 597,51    

3 6 597,51    296,89    –2 400,00    4 494,40    

4 4 494,40    202,25    –2 400,00    2 296,65    

5 2 296,65    103,35    –2 400,00    0,00    
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elszámolni. Ennek megfelelően a Tár-
saságnak az éves lízingdíjat az egyes 
években teljes egészében az igénybe 
vett szolgáltatások között kell elszá-
molnia: az első évben 2 800 eFt, azt 
követően pedig a tényleges árbevétel 
alakulásától függően 2 400 eFt vagy 
azt meghaladó összegben.

Maximális lízingdíjat 
meghatározó és lényegében fix 
lízingdíjat tartalmazó szerződés
A Drivee Kft. jelenlegi gépkocsi hasz-
nálatra vonatkozó szerződése hama-
rosan lejár, és annak érdekében, hogy 
minél kedvezőbb konstrukcióban bé-
relhessen ezt követően gépkocsit, fel-
méri a piacon kínálkozó lehetősége-
ket. A Társaság 5 évre szeretne szer-
ződést kötni. Ehhez kapcsolódóan két 
cégtől kapott ajánlatot. A Társaság 
mindkét ajánlat feltételeit megvizs-
gálta és megállapította, hogy mind-
kettő lízingnek minősül az IFRS 16 
alapján. A két ajánlat közötti válasz-
tás előtt a Társaság úgy döntött, meg-
nézi, hogyan alakulna a lízingkötele-
zettség a két esetben.

ajánlat 1
Az első ajánlat szerint a lízingdíj min-
den egyes megtett kilométer után 100 
Ft, de éves szinten legfeljebb 1 500 
eFt, tehát a fizetendő lízingdíj ösz-
szege a gépkocsival adott évben meg-
tett 15 000 kilométerig a megtett ki-
lométerszámtól függően alakulna, fe-
lette pedig fixen 1 500 eFt-ot kellene 
fizetnie a Társaságnak. Az ajánlat sze-
rint a lízingdíjat mindig utólag, év vé-
gén kell megfizetni. A futamidő lejár-
tával a Drivee Kft. nem szerezne jogo-
sultságot arra, hogy ő vagy az általa 
megjelölt személy megszerezze a gép-
kocsi tulajdonjogát.

ajánlat 2
A második ajánlat szerint a gépkocsi 
használatáért fizetendő éves lízingdíj 
1 400 eFt, amennyiben a gépkocsi mű-
ködőképes, melyet mindig utólag, év 
végén kell megfizetni. Ha a gépkocsi 
nem működőképes, akkor az ajánlat 
értelmében a nem működőképes idő-
szakra jutó arányos lízingdíjat nem 

kell megfizetni. A Drivee Kft. ebben 
az esetben sem szerezhet jogosultságot 
arra, hogy ő vagy az általa megjelölt 
személy megszerezze a gépkocsi tulaj-
donjogát a futamidő lejártával.

IFRS SZERINTI ELSZÁMOLÁS

ajánlat 1
A Drivee Kft. megvizsgálta az ajánlat 
szerinti lízingdíjat, és arra a következ-
tetésre jutott, hogy az az eszköz hasz-
nálatától függő lízingdíjnak minősül, 
így azt nem lehet számításba venni a 
lízingkötelezettség kezdeti értékelése 
során. A Társaság a jelenleg bérelt gép-
kocsijával átlagosan 20 000 km-t tesz 
meg évente. Ez alapján, bár a futott 
kilométer valószínűleg meg fogja ha-
ladni a 15 000 km-t, és így valószínű-
leg fix 1 500 eFt lízingdíjat kell majd 
fizetnie a Társaságnak az új bérlet ke-
retein belül, az IFRS 16 előírásai sze-
rint ezt a feltételezést nem lehet figye-
lembe venni a kötelezettség számítá-
sakor. Ennek megfelelően, ha a Tár-
saság ezt az ajánlatot választja, a lí-
zingkötelezettség értéke nulla lenne, 
azaz az ügylettel kapcsolatban nem 
kellene kötelezettséget felvenni a mér-
legbe. Az egyes években a gépkocsi-
val futott kilométer függvényében ki-
alakuló lízingdíjat (15 000 futott km 
alatt a futott kilométerszám és a 100 
Ft/km díj szorzatának megfelelő ösz-
szeg, 15 000 futott km-től pedig 1 500 
eFt) az eredmény terhére kellene elszá-
molnia a Társaságnak. 

ajánlat 2
A Drivee Kft. a második ajánlat sze-
rinti lízingdíjat is megvizsgálta, és arra 
a következtetésre jutott, hogy az lénye-
gében fix lízingdíjnak minősül az IFRS 
16 értelmében, így azzal számolni kell 

a kötelezettség kezdeti értékelése so-
rán. A standard több esetet is felsorol, 
hogy például milyen feltételek esetén 
tekinthető lényegében fixnek egy lí-
zingdíj. Az egyik ilyen eset, ha a lí-
zingdíj változóként van strukturálva, 
de az abba foglalt változó záradéknak 
nincsen valós közgazdasági tartalma. 
Ilyennek minősül például egy lízingdíj, 
ha azt, csak akkor kell megfizetni, ha 
az eszköz működőképes (IFRS 16.B42). 
Ebbe a kategóriába sorolható a máso-
dik ajánlat szerinti lízingdíj is. A lí-
zingdíjakat a Társaság az inkremen-
tális kamatlábbal diszkontálta, mely-
nek értéke 5 százalék. Ennek megfe-
lelően, ha a Társaság a második aján-
latot választja, a lízingkötelezettség a 
fenti táblázat szerint alakulna. 

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 
SZERINTI ELSZÁMOLÁS
A magyar szabályok szerint mindkét 
ajánlatot operatív lízingként kellene 
kezelni, mivel azok nem biztosítanak 
jogosultságot arra, hogy a Drivee Kft. 
vagy az általa megjelölt személy meg-
szerezze a gépkocsi tulajdonjogát a 
futamidő végén. Ennek megfelelően 
a Társaságnak az éves lízingdíjat az 
igénybe vett szolgáltatások között kel-
lene elszámolnia az egyes években. Az 
1. ajánlat esetében, ha az éves szinten 
futott kilométerszám 15 000 alatt van, 
akkor – az IFRS-el egyezően – a fu-
tott kilométerszám és a 100 Ft/km díj 
szorzatának megfelelő összeg, 15 000 
futott km-től pedig 1 500 eFt jelenne 
meg az igénybe vett szolgáltatások kö-
zött. Ha a Társaság a 2. ajánlatot vá-
lasztja, akkor pedig az egyes években 
egységesen 1 400 eFt-ot kellene elszá-
molnia igénybe vett szolgáltatásként, 
azaz eltérne az IFRS-től az ügylet ke-
zelése.  

Év
Lízingkötelezettség (eFt)

Nyitó Kamat Lízingdíj Záró

1 6 061,27    303,06    –1 400,00    4 964,33    

2 4 964,33    248,22    –1 400,00    3 812,55    

3 3 812,55    190,62    –1 400,00    2 603,17    

4 2 603,17    130,16    –1 400,00    1 333,33    

5 1 333,33    66,67    –1 400,00    0,00    


