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Ismét a behajtási költségátalányról

Kis Gábor

„Az új Ptk. előírásai
értelmében,
amennyiben a
vállalkozások között
létrejött szerződés
esetén a kötelezett
fizetési késedelembe
esik, köteles a
jogosultnak a
követelése
behajtásával
kapcsolatos költségei
fedezésére 40
eurónak az MNB
késedelmi
kamatfizetési
kötelezettség
kezdőnapján érvényes
hivatalos devizaközépárfolyama
alapján meghatározott
forintösszegét
megfizetni.”

Az új Ptk. előírásai értelmében,
amennyiben a vállalkozások között
létrejött szerződés esetén a kötelezett
fizetési késedelembe esik, köteles a
jogosultnak
a
követelése
behajtásával kapcsolatos költségei
fedezésére 40 eurónak az MNB
késedelmi kamatfizetési kötelezettség
kezdőnapján
érvényes
hivatalos
deviza-középárfolyama
alapján
meghatározott forintösszegét megfizetni.
Behajtási költségátalány kötelezetti
oldalon
A behajtási költségátalány abban az
esetben is megilleti a jogosultat, ha
erre vonatkozóan a jogosult részéről
fizetési felszólítás nem érkezett,
valamint a jogosultnak tételesen
kimutatható behajtási költsége nem
keletkezett. A behajtási költségátalány során nem vizsgálandó
továbbá az sem, hogy a kötelezett
felróhatóan esett-e késedelembe,
illetve a késedelmét kimentette-e,
vagy
sem.
Így
a
behajtási
költségátalány fizetési kötelezettséget
a késedelembeesés ténye keletkezteti.
A kötelezett az adott üzleti évben
megfizetett, illetve a mérlegkészítés
időpontjáig
ismertté
vált,
a
mérlegfordulónap előtti időszakhoz
kapcsolódó behajtási költségátalányt
a számviteli törvény előírásai alapján
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egyéb ráfordításként
számolni.

köteles

el-

Behajtási költségátalány a jogosult
oldalán
A jogosult a tárgyévhez vagy a
tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez
kapcsolódó és a mérlegkészítés
időpontjáig pénzügyileg rendezett
behajtási költségátalány összegét az
egyéb bevételek között köteles
elszámolni, abban az esetben, ha az
hozzá ténylegesen befolyt.
A jogosult részére járó, de nem
érvényesített,
pénzügyileg
nem
rendezett behajtási költségátalány
összege
a
jogosult
(hitelező)
társasági
adóalapját
nem
befolyásolja. Továbbá amennyiben a
jogosult a behajtási költségátalány
iránti követelését nem érvényesíti
(arról lemond, azt elengedi), annak
nincs sem ajándékozási, sem egyéb
illetékvonzata.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
Igazgató

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil: +36 20 945 5040
E-mail: gabor.kis@finacont.com
Web: www.finacont.com

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

