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Változnak a behajtási költségátalány
szabályai
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.
Kikerült a Polgári Törvénykönyvből és megváltozott a behajtási költségátalány
szabályrendszere. A változás számviteli és adózási szempontból egyaránt érinti a behajtási
költségátalány jelenlegi joggyakorlatát.

A behajtási költségátalány a hatályos rendelkezések szerint
A behajtási költségátalány szabályai a 2011/7/EU irányelv 6. cikkének átültetéseként kerültek be a
magyar Polgári Törvénykönyvbe. A szabályozás szerint a vállalkozás vagy állami szerv köteles a
késedelmi kamaton felül, behajtási költségátalány címén legalább 40 eurónak megfelelő
forint összeget fizetni annak a vállalkozásnak, amelyikkel szemben fizetési késedelembe esett.
Ez a kötelezettség automatikusan, pusztán a késedelembe esés tényéből fakad, keletkezéséhez
nem szükséges a jogosulttól származó fizetési felszólítás vagy bármi egyéb, a követelés
érvényesítését célzó cselekmény. A költségátalány mértékétől érvényesen eltérni csak a jogosult
javára lehet. A felek megállapodása nem zárhatja ki a költségátalány alkalmazását, azt csak a
jogosult tudja elengedni, a késedelembeesést követően.
A behajtási költségátalány számviteli vonatkozásairól mind a NAV, mind a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium adott ki korábban állásfoglalást. Ezek szerint a kötelezetti oldalon (fizetési
késedelembe eső) mind a fizetett, mind a fizetendő, de még meg nem fizetett behajtási
költségátalányt egyéb ráfordításként kell könyvelni, akkor is, ha azt a jogosult nem követelte. Ha
a jogosult a kötelezett fizetési késedelembe esését követően elengedi a behajtási
költségátalány összegét, a kötelezett azt rendkívüli bevételként vezeti ki. Az így elszámolt
rendkívüli bevétel társaságiadó-köteles a kötelezetti oldalon. A kötelezettség elengedéséhez
kapcsolódóan illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik a kötelezettnek.
Jogosulti oldalon a mérlegkészítésig már befolyt behajtási költségátalányt egyéb bevételként
kell könyvelni. Az elengedett behajtási költségátalányt nem kell könyvelni. A befolyt behajtási
költségátalányra tekintettel elszámolt bevétel társaságiadó-köteles a jogosultnál. A behajtási
költségátalány a fizetési késedelem szankciója, így az Áfa törvény alapján a megfizetett
költségátalány ellenében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem értelmezhető. Ezért
a pénzügyi teljesítés nem esik az Áfa törvény hatálya alá, vagyis nem keletkeztet áfa-fizetési
kötelezettséget.

A hatályos szabályozás kapcsán felmerült gyakorlati problémák
A Ptk. szerint a kötelezett köteles megfizetni a behajtási költségátalányt, esetlegesen akkor is,
ha a jogosult arra nem tart igényt, annak ellenére, hogy az implementált irányelv nem tartalmaz
ilyen kötelezést. Az irányelv szerint a hitelező jogosult a behajtási költségátalányra. A magyar
szabályok tehát az irányelv tartalmától eltérően implementálták a vonatkozó szabályokat és
ezzel megnehezítették azok gyakorlati alkalmazását.
A behajtási költségátalány könyvelése a NAV és Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
állásfoglalásai szerint olyan helyzetet is eredményezhet, ahol egy rendszeresen fizetési
késedelembe eső vállalkozás, amelyiktől a jogosultak akár sohasem fogják tudni behajtani a

behajtási költségátalány összegeit, jelentős tartozásokat könyvel el. Idővel a beszámolók a
valóságnál sokkal rosszabb pénzügyi helyzetet, akár nem reális tőkevesztést mutathatnak ki.
A kisebb vállalkozások számára továbbá a behajtási költségátalány nem jelent valós megoldást a
fizetési fegyelem szigorítására, mert beszállítói pozíciójukat kockáztatják azzal, ha érvényesíteni
kívánják a behajtási költségátalányt a fizetési késedelemben lévő adóssal szemben.

Az új szabályozás
A mai naptól (2016. március 24.) hatályos a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény.
A törvényjavaslatot gyorsított eljárásban tárgyalta az Országgyűlés annak érdekében, hogy az új
jogszabály rendelkezéseit már a 2015. üzleti évi beszámolók elkészítése során alkalmazhatók
legyenek.
A törvény kiveszi a Ptk-ból a behajtási költségátalánnyal kapcsolatos rendelkezéseket. A
jelenlegi szabályozáshoz képest jobban tükrözi az irányelvet, ugyanis az új szabályok szerint
nem a kötelezett köteles megfizetni a behajtási költségátalány összegét, hanem a jogosult tarthat
igényt rá. Így a törvény hatályba lépésétől a behajtási költségátalány megfizetésének
kötelezettsége nem a fizetési késedelembe eséssel keletkezik, hanem azzal, ha arra a jogosult
igényt tart.
Míg a Ptk. valamennyi szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetére
kötelezte az adóst a behajtási költségátalány megfizetésére, addig a törvény az irányelvvel
összhangban pusztán az adásvételi, valamint a szolgáltatásra irányuló szerződések esetén
teszi lehetővé a hitelező számára, hogy igényt tartson erre az összegre.
Az új jogszabály a behajtási költségátalány érvényesítésére a kötelezett fizetési késedelembe
esésétől számított 1 éves jogvesztő határidőt biztosít a hitelezőnek. A törvény hatályba lépését
megelőzően kötött szerződést érintő fizetési késedelem jogosultjai a jogszabály hatályba lépéstől
számított 1 évig érvényesíthetik a behajtási költségátalány iránti igényüket. Ezzel a törvény
lényegében visszamenőleges hatályú, a már fennálló kötelezettségekre és azoknak már beállt
késedelmére is alkalmazandó.
A törvény tartalmaz egy számviteli rendelkezést is, amely szerint a hatálybalépéssel egyidejűleg a
vállalkozó az egyéb bevételekkel szemben megszüntetheti a mérlegében kimutatott, behajtási
költségátalányból származó kötelezettséget, amennyiben a jogosult azt a jogszabály
hatálybalépéséig nem követelte. Az így elszámolt bevétel társaságiadó-köteles bevételnek minősül.
Ezáltal a már fennálló és a jövőben bekövetkező fizetési késedelemnek nem csak a jogi, de a
számviteli kezelése is megegyezik majd. Ezt a visszamenőleges rendelkezést a még le nem zárt
beszámolók esetében a 2015. évi beszámolókban is alkalmazni lehet.

A törvényjavaslat várható hatása a gyakorlatra
A törvény tehát kiküszöböli a behajtási költségátalány Ptk-beli szabályozásának azon hibáit,
amelyek abból eredtek, hogy egyes rendelkezések szükségtelenül szigorúbbak voltak az
irányelvben foglaltaknál. Így az új törvény hatályba lépésétől ez a fizetési kötelezettség nem a
fizetési késedelembe eséssel, hanem a jogosult részéről tett felszólítással keletkezik.
Azáltal, hogy 1 évben maximálja a jogalkotó a jogosult számára nyitva álló igényérvényesítési
határidőt, csökkenti a különbséget a megfizetett és a megfizetendő, de még meg nem fizetett
behajtási költségátalány között. Ezáltal gyorsabban rendeződik ez a jogviszony vagy úgy, hogy a
jogosult hamarabb érvényesíti igényét, akár úgy, hogy hamarabb eltelik az a bizonytalan időszak,
ami alatt az adós nem tudhatja, hogy a jogosult lemondott-e a behajtási költségátalány összegéről,
vagy csak még nem követelte azt. Így pontosabb képet adnak a beszámolók a kötelezettek
pénzügyi helyzetéről, mintha az általános elévülési határidő vonatkozna az igényérvényesítésre.
Számviteli szempontból a legfontosabb változás, hogy a fizetési késedelem esetén már csak akkor
kell a kötelezettnek könyvelnie a kötelezettséget, ha azt a jogosult fizetési felszólítás útján

kifejezetten követeli. Jogosulti oldalon nincs változás, továbbra is csak akkor kell könyvelni, mikor
az a jogosultnál befolyt.
Amennyiben a jogosult kifejezetten követeli a behajtási költségátalányt, és ezért a kötelezett
kötelezettségként felveszi annak összegét a könyveibe, majd a jogosult elengedi a követelését, a
kötelezettnél az elengedésre tekintettel elszámolt bevétel továbbra is társaságiadó-köteles lesz.
Összességében a törvény azon a ponton módosítja a behajtási költségátalány szabályait, ami a
gyakorlatban a legnagyobb bizonytalanságot okozta, nevezetesen, hogy annak fizetése nem
automatikusan, a törvény alapján fennálló kötelezettség, hanem azt a jogosult követelheti, saját
belátása szerint. Ez a változás a jogi bizonytalanságok mellett a számviteli kezelés során felmerült
kérdésekre is megoldást nyújt.
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