Adózási és Számviteli magyarázatok - példa
Pozitív üzleti vagy cégérték
1. FOGALOM
Cégvásárlás során a megfizetett ellenérték és a piaci érték közötti pozitív különbözet az üzleti
vagy cégérték, más néven: Good will.
2. FELELŐS VEZETŐNEK SZÓLÓ ISMERTETÉS
A pozitív cégértéket a Számviteli Törvény szerint a Befektetett eszközök, azon belül az
Immateriális javak között mutatjuk ki.
2. 1. Üzleti vagy Cégérték keletkezésének módjai
2. 1. 1. Cégvásárlás - eszközök és kötelezettségek tételes állományba vételével
Vételár - (átvett eszközök értéke - átvett terhek értéke) = Pozitív cégérték
A társaság megvásárolt telephelyével, üzleteivel, eszközeivel és kötelezettségeivel a vevő
tételesen elszámol, és ezt állományba veszik. Cégértéknek minősül a fizetett ellenérték és az
egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek (a számviteli törvény szerinti
értékeléssel meghatározott) értékével csökkentett értéke közötti különbözet, ha a fizetett
ellenérték magasabb.
2. 1. 2. Cégvásárlás - közvetlen irányítást biztosító befolyásszerzéssel, tőzsdei jegyzéssel
Részvények vételára - részvények piaci értéke = Pozitív cégérték
A cégvásárlás esetén a vevő a közvetlen irányítás biztosító (75 %-nál nagyobb) részvényeket
veszi meg és a részvényeket a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák és a vételár lényegesen
több mint a piaci értéke, akkor a kettő közötti különbözet a cégérték.
2. 1. 3. Cégvásárlás - közvetlen irányítást biztosító befolyásszerzéssel, tőzsdei jegyzés nélkül
Részesedések vételára - részesedésekre jutó saját tőke értéke = Pozitív cégérték
A cégvásárlás esetén a vevő a közvetlen irányítás biztosító (75 %-nál nagyobb) tulajdoni
hányadot (részvényt, üzletrészt, vagyoni betétet) szerez meg és a részesedéseket a tőzsdén nem
jegyzik, illetve nem forgalmazzák és a vételár több mint a megvásárolt befektetésekre jutó - az
adott társaság eszközei és kötelezettségei a számviteli törvény szerinti értékeléssel
meghatározott - saját tőke piaci értéke, akkor a kettő közötti különbözet a cégérték.
Üzleti értékelés:
Az üzleti értékelés kiindulópontját a társaság piaci, stratégiai helyzete, valamint a vezetői által
kidolgozott stratégia jelenti. Az üzleti értékelés során a vállalkozás jövedelemtermelő
képessége alapján határozzák meg a cég értékét, az üzletrész, illetve a részvények árfolyamát.
Különböző módszerek között kiemelt szerepet kap a hozamok és a cash-flow előrejelzése és a
nettó jelenérték-számítás is.

2. 2. Bekerülési érték
A bekerülési érték a fizetett ellenérték és a piaci érték különbözete.
2. 3. Értékcsökkenés
A leírás időtartama korlátlan, melyet a számviteli politikában be kell mutatni. Az
értékcsökkenési elszámolást nem befolyásolja a már beszámított eszközök és kötelezettségek
értékének alakulása. Az öt évnél hosszabb idejű értékcsökkenés leírást a kiegészítő
mellékletben meg kell indokolni.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni
akkor, ha az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra
vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és
jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).
3. GYAKORLATI PÉLDA, MAGYARÁZAT
























Alfa Zrt. 2010.10.01-vel megvásárolja a Béta Zrt-t.
Vételár: 1.100.000 Ft.
Eszközök értéke: 3.300.000 Ft Tárgyi eszközök: 750.000 Ft
Befektetett eszköz: 600.000 Ft
Követelések: 1.100.000 Ft
Pénzeszközök: 850.000 Ft
Kötelezettségek: 2.400.000 Ft
Cégérték: 1.100.000 vételár - (3.300.000 Eszközök értéke - 2.400.000 Kötelezettségek)
= 200.000 Pozitív cégérték
Tőzsdei jegyzéssel közvetlen irányítást szerez az Delta Zrt a Béta Zrt-ben.
Az üzleti vagy cégérték meghatározása: Részvények vételára - részvények piaci értéke
= Pozitív cégérték
3.500 Ft / db - 3.200 Ft / db = 300 Ft / db
A részvényekért kifizetett ellenérték: 3.500 Ft / db
A részvények tőzsdén jegyzett értéke: 3.200 Ft / db
A kettő közötti különbözet 300 Ft / db.
A magasabb áron való vásárlás célja a közvetlen irányítást befolyásoló tényező.
Tőzsdei jegyzés nélkül közvetlen irányítást szerez az Gamma Zrt. az Omega Zrt-ben
1.000 db részvény vásárlásával.
Az üzleti vagy cégérték meghatározása: Részvények vételára - részvényekre jutó saját
tőke értéke = Pozitív cégérték
1.000 db részvény vásárlása
A részvények névértéke: 1.000 Ft / db
Az egy részvényre jutó Saját tőke: 3.000 Ft / db
Tehát a vásárolt 1.000 db részvény értéke 3.000 Ft / db.
Ehhez képest a vételár 4.500 Ft / db.
A kettő közötti különbözet 1.500 Ft / db pozitív üzleti vagy cégérték.

4. ADÓZÁS ÉS BEVALLÁS:
4. 1. Általános forgalmi adó
A cégérték után áfa fizetési kötelezettség van. XX65 bevallás megfelelő sorában kell
szerepeltetni.
4. 2. Társasági adó
Számviteli
törvény
szerint
elszámolt
Écs
adóalap
Társasági adó törvény szerint elszámolt Écs adóalap csökkentő tétel.

növelő

tétel.

4. 3. Személyi jövedelemadó
Nem értelmezhető.
4. 4. EVA
Immateriális javak között állományba kell venni és az értékcsökkenést el kell számolni, de az
EVA alapját nem módosítja.
4. 5. Egyéb adók és járulékok
Nem értelmezhető.
5. KÖNYVELÉS
5. 1. Kettős könyvelés
A megvásárolt cég átvett eszközeinek nyilvántartási értéke
T 1-3 Eszközök

K 454 Szállító

A megvásárolt cég átvett tartozásának nyilvántartásba vétele
T 454 Szállító

K 43-47 Kötelezettségek

A pozitív cégérték elszámolása
T 115 Cégérték

K 454 Szállító

A megvásárolt cégért fizetett ellenérték áfája
T 466 ELÁFA

K 454 Szállító

A szállító kiegyenlítése
T 454 Szállító

K 384 Bank

T466 ÁFA

K 468 ÁFA pü elsz. szla

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása
T 571 Tervszerinti Écs

K 1195 Üzleti v. cégérték écs elsz. szla

Tőzsdei jegyzéssel vásárolt, illetve tőzsdén nem jegyzett részvények, részesedések vásárlása
esetén
A megvásárolt részesedés bekerülési értéke
T 17 Tartós részesedés

K 384 Elszámolási betétszámla

A pozitív üzleti vagy cégérték elszámolása
T 115 Üzleti vagy cégérték

K 384 Bankszámla

5. 2. Egyszeres könyvelés
Nem értelmezhető.
5. 3. A naplófőkönyv
Nem értelmezhető.
6. TANULMÁNYT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB JOGANYAGOK
LISTÁJA
2000 évi C. törvény a számvitelről 3. §, 25. §, 41. §, 49. §, 53. §, 98/A. §, 124. §, 141. §
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1. sz. mell. 13. pontja.
7. IRATMINTÁK
Nincs.

