
Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél

Kérdés
Törzsvásárló rendelkezésére az Inlernet online, névre szóló utalványt állít ki. 
A kiállítot utalvány értéke 2-3 napon belül megérkezik a Termékpartner bankszámlájára, akihez 
kiállítoták az Online-utalványt.
– Az utalványt befogadó Termékpartnernél hogyan történik az elszámolás?
– Kinek a nevére állíthat ki számlát a Termékpartner? Aki kiállítota az utalványt (Inlernet), vagy 

aki az Online-utalványon szerepel, aki beválthatja?
– Készpénzes számlát, vagy átutalásos számlát, vagy utalvánnyal történt fizetés módot írjon a 

számlára a Termékpartner, hiszen az Inlernetől bankszámlára érkezet pénz?

Válasz
Az  Online-utalványok  értékesítője  (Inlernet  Worldwide  AG.)  és  az  utalványokat  elfogadó 
(Termékpartner)  adózó  különbözik egymástól,  tehát  két  külön  fél,  vállalkozás.  Az  utalványt 
megvásárló, (Törzsvásárló) a későbbi vevő pedig a harmadik fél a tranzakcióban.

A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás a Törzsvásárló és a Termékpartner közöt jön létre. A 
Törzsvásárló az ellenértéket részben vagy egészben utalvánnyal fizeti meg a Termékpartnernek.

Ennek megfelelően az utalványt befogadó  Termékpartner,  a vevő, tehát az utalvánnyal fizető 
Törzsvásárló nevére, címére állíthat ki számlát, mivel az ügylet közötük valósul meg. Az Áfa tv. 
nem írja  elő,  hogy utalvánnyal,  vagyis  készpénz-helyetesítő  eszközzel  történő fizetés  esetén 
kötelező lenne számla kiállítása, tehát ha nyugta kiállításának feltételei fennállnak és a vevő 
nem kéri a számla kiállítását, akkor nyugta kibocsátása is elégséges lehet.

Az utalványt befogadó készpénz-helyetesítő eszközként (381) tartja nyilván a könyvelésében az 
utalványokat. Ezt követően, minthogy az utalvány egyben a kibocsátóval szembeni követelést 
testesít meg, időszakonként vagy egyedileg átvezeti egyéb rövid lejáratú követelésre (T 368 – K 
381). Amikor elszámol a kibocsátóval, megkapja az ellenértéket, akkor kivezeti a könyveiből (T 
384 – K 368).

A  kérdésben  foglalt  információk  szerint  –  bár  az  utalvány  kibocsátója  és  beváltója  eltérő 
adóalany  –  a  kiállítot  utalvány  értéke  mégsem  a  kibocsátóhoz,  hanem  a  későbbi  beváltó 
Termékpartnerhez érkezik be 2-3 napon belül.

Ha  az  utalvány  ellenértéke  közvetlenül  a  Termékpartnerhez  folyik  be,  a  fentiekben 
részletezetektől  eltérően  nem  készpénz-helyetesítőként  jelenik  meg  az  utalvány,  hanem 
egyfajta  elismervényként,  az  előrefizetés  elismervényeként.  Amennyiben  az  utalvány 
kibocsátása  már  konkrét  termékértékesítéshez,  szolgáltatásnyújtáshoz  kapcsolódot,  az 
ellenérték még az utalvány beváltása előti befolyását vevőktől kapot előlegként (T 38 – K 45) 
szükséges kimutatni.

Az  Inlernet  az  utalvány ellenértékét  (szerződés  szerint)  fizeti  ki,  ezért  semmiképpen nem az 
Inlernet részére kell kiállítani a számlát, hiszen nem az Inlernet és a Termékpartner közöt jöt 
létre a gazdasági esemény, hanem majd az utalványt beváltó Törzsvásárló és a Termékpartner 
közöt. 
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Ebből adódóan a Törzsvásárló részére kell kiállítani a számlát és utalvánnyal fizetés módot kell 
megjelölni.  A  Termékpartnerek  a  Termékpartneri  Szerződés  (ot  a  „Pénzügyi  adatok”  rovat) 
szerint – amennyiben azt bejelölték – fogadhatnak el utalványokat jogszerűen.

A  lejáratig  be  nem váltot  utalványokat  a  lejárati  határidőt  követően bevételként  szükséges 
elszámolni (T 45 – K 98).

Számlaadási kötelezettség
Az  áfa  adóalany  az  Áfa  tv.  számlaadási  kötelezetségre  vonatkozó általános  szabálya  szerint 
köteles számlát kibocsátani  a belföldön és ellenérték fejében teljesítet termékértékesítéséről, 
szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. (Áfa tv. 159. § 
(1)  bekezdés.)  (Ha az tőle  eltérő más személy,  vagy szervezet.)  Az Áfa tv-ben meghatározot 
számlaadási  kötelezetség  ennek  megfelelően  az  ügylet  teljesítéséhez  (és  nem  a  termék 
beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének a fizetési kötelezetségéhez) kapcsolódik. 

Abban az esetben, ha a felek külön nem állapodnak meg az előre fizetésről, de a Törzsvásárló 
előre utal, szóba sem jön az előleg számla kiállítása, valamint az áfa fizetése sem. 

Például: Termékpartner kiállít egy számlát augusztus 15-vel, szeptember 30-i teljesítésről 
(időszak szeptember hónap), október 10-i pénzügyi teljesítésre. A Törzsvásárló már augusztus 
hónapban elutalja az összeget, de a szerződés nem tartalmaz az előre utalásról megállapodást a 
felek közöt. Ebben az esetben a szeptemberi adóbevallásban kell szerepeltetni a fizetendő adót, 
előleg számlát nem kell kiállítani!

„Az előlegfizetéshez kapcsolódó számlaadási kötelezetség a (nem jogi személy) nem adóalany 
által fizetet előleg tekintetében nem általános. A (nem jogi személy) nem adóalany által fizetet 
előlegről nem kell  számlát kibocsátani  abban az esetben,  ha az előleg összege (mely adót is  
tartalmaz)  900  ezer  forintnál  kevesebb,  és  a  termék  vevője,  szolgáltatás  igénybevevője  az 
előlegről nem kér számlát.”

Forrás: A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

http://www.nav.gov.hu/data/cms320040/18._sz._fuzet_A_szamla__nyugta_kibocsatasanak_alapveto_szabalyai.pdf
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Utalványok felhasználásának összehasonlítása

Inlernet-Rendszeren belül Inlernet-Rendszeren kívül

Törzsvásárló befizeti az utalvány összegét 
az  Erste  Bankon  keresztül  a  személyes 
Inlernetes számlájára.

1.

Törzsvásárló megrendeli  az utalványokat 
az Inlernetől. 2.

A vásárló megrendeli az utalványokat az 
utalvány forgalmazójától.

Törzsvásárló a megrendeléssel egy időben 
kifizeti az utalványok ellenértékét. 3. A vásárló  a  megrendeléssel  egy  időben 

kifizeti az utalványok ellenértékét.

Törzsvásárló a megrendeléssel egy időben 
–  Online-utalvány  esetében a  személyes 
Webirodájába  –  megkapja  az 
utalványokat.  (Online-utalvány  esetében 
kinyomtatja a másodpéldányt.)

4.
A  vásárló  futár  útján,  több  nappal  a 
megrendelés  után  megkapja  az 
utalványokat.

Termékpartner  a  következő  banki 
napokban a bankszámlájára megkapja az 
utalvány  (a  kedvezmény  mértékével 
csökkentet)  ellenértékét  az  Inlernetől. 
(független  atól,  hogy  Törzsvásárló 
átvete-e az árut)

5.

A  Törzsvásárló  a  Termékpartnernél  az 
utalványt részben vagy egészben beváltja. 6. Vásárló az utalványt egészben beváltja.

Termékpartner  a  Törzsvásárló  kérésére 
kiállítja  az  eladot  áru,  szolgáltatás 
számláját.

7. Eladó  a  vásárló  kérésére  kiállítja  az 
eladot áru, szolgáltatás számláját.

8. Az  eladó  a  vásárlóktól  kapo t 
utalványokat összegyűjti és megküldi az 
utalvány forgalmazó részére.

9.

Az  utalvány  forgalmazó  15-30  napon 
belül  az  utalványok  összegét,  a 
kedvezmény  mértékével  csökkenteten 
kifizeti az eladó bankszámlájára.



4. oldal

Utalványok összehasonlítása

Inlernet Inlerneten kívül

Rongálás  és  elvesztése  esetén  újra 
nyomtatható, amennyiben érvényes, még 
felhasználható.

Rongálás  esetén  érvényét  veszti, 
elvesztése esetén nem pótolható.

Nincs  visszaélési  lehetőség,  hiszen  az 
utalványokon  lévő  kódok igazolják  a 
hitelességet,  szerepel  rajtuk  a 
megrendelő  Törzsvásárló  személyi 
igazolvány  száma,  ezért  a  beváltó 
személye ellenőrizhető.

Hamisítható.

5000 Ft összeg felet tetszőleges összegben 
rendelhetőek, több tetszőleges részletben 
beválthatóak.

A  papíralapú  utalványok  csak  bizonyos 
névértékeken  rendelhetőek,  nem 
fizethetőek  ki  velük  a  pontos  vásárlás 
összege. A papíralapú utalvány címzethez 
szállítása  esetén,  sok  esetben  az  érték 
miat  értékszállító  céget  kell  megbízni 
magas járulékos költségek mellet.

A Termékpartner saját maga, önként ajánl 
fel,  egy  általa  meghatározo t 
árengedményt,  melynek  a  90%-a 
visszakerül  jutalékok  és 
visszatérítések  formájában  a 
Törzsvásárlókhoz.

Az  utalvány  kibocsájtója  az  általa 
tetszőlegesen  meghatározot  kezelési 
költséget számít fel, tehát a beváltóhely a 
névértéknél  alacsonyabb  összeget  kap 
vissza.

Az  Online-utalványok  ellenértékét  az 
Inlernet  a  megrendelést  követő  első 
banki napon átutalja  a beváltóhelynek, 
vagy  azonnal  a  megrendelés 
pillanatában  jóváírja  a  Termékpartner 
Webirodájában,  melyből  a  jövőbeli 
jutalékok kifizethetőek. Ez annyit jelent a 
gyakorlatban,  hogy  a  legtöbbször  a 
kereskedő előbb megkapja a pénzét, mint 
ahogy a Vásárló beváltaná azt termékre, 
vagy  szolgáltatásra.  Ezzel  a 
Termékpartnerek  pénzeszköz állománya 
növekszik  és  nem  az  Online-utalvány 
kibocsájtója  tartozik  a  Termékpartner 
kereskedőnek,  hanem  a  Termékpartner 
kereskedő tartozik a Vásárlónak.

A  beváltóhely  gyakran  csak  havonta 
egyszer  jutatja  vissza  a  papíralapú 
utalványokat a kibocsájtóhoz, aki csak ezt 
követően  utalja  vissza  az  utalványok 
ellenértékét  a  kezelési  költséggel 
csökkenteten,  legtöbb  esetben  30  nap 
fizetési  határidővel.  Ilyen  esetben  a 
kereskedőnek,  vagy  szolgáltatónak  60 
napig is „állhat” a pénze az utalványban, 
ezzel  a pénzeszközeinek egy része le van 
kötve.

Az  Online-utalványok  esetén  a 
megrendeléstől  számítot  kettő  év  a 
felhasználhatóság.

Általában  egy  éven  belül  lehet 
felhasználni,  vagy adot év december 31-
ig,  mely  csökkenti  a  felhasználás 
rugalmasságát.
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Példa egy Online-utalvánnyal történt vásárlásra:

Törzsvásárló vásárlásának összege: 163 800 Ft
Termékpartner árengedménye: 15%
Törzsvásárló a saját Webirodájából megrendeli a Termékpartnerhez az Inlernet-online utalványt, 
aminek a teljes összege 163 800 Ft.

A piros körrel körülrajzolt résznél a Törzsvásárló az utalvány megrendelésekor a rendelkezésére 
álló  foglalóját  a  vételárba  beszámítja.  Így  a  Törzsvásárló  a  Jutalékszámlájából,  az 
Utalványszámlájáról  és  az Inlernet  számlájáról  (ha ezeken a számlákon nem állt  elég összeg 
rendelkezésre, abban az esetben az Inlernet felé banki befizetést eszközöl) teljesítete az utalvány 
kifizetését.

Az Inlernet az összeget elindítja a Termékpartner által megadot, a vállalkozásához tartozó és 
szerződésben rögzítet bankszámlaszámra.
Hogy ne kelljen a banki költségeket növelni, ezért az Inlernet a Termékpartner ÁFA-val növelt 
árengedményét  és  a  banki  utalási  költséget  az  utalás  összegéből  levonja  és  ezekkel  a 
költségekkel csökkentet összeget utalja át a Termékpartner számlájára.
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Ezek az összegek:
Árengedmény összege ÁFA-val növelve: 31 204 Ft (163 800*(15%*27%))
Utalás összege a bank költségének levonása előt: 163 800 Ft – 31 204= 132 596 Ft
Banki utalás költsége az utalás összegére vonatkoztatva (0,33%-a): 436 Ft
Utalás összege: 132 596 Ft – 436 Ft= 132 160 Ft!

Törzsvásárló a vásárláskor viszi magával a saját Online-utalvány másolatát:
– Törzsvásárló Online utalvány másolata (1. Ábra)

A Termékpartner az alább felsorolt dokumentumokat kapja meg a Termékpartneri webirodájába:
– Termékpartner Online utalvány másolata (2. Ábra)

Az alábbi dokumentumokat javasoljuk a könyvelésre leadni:

– 
– Teljesítési igazolás (termékpartneri Webirodából letölthető)

– Banki költség továbbhárításáról a számla (termékpartneri Webirodából letölthető) 
(Mivel a számla brutó összege már levonásra került, ezért „A számla pénzügyi teljesítést nem 
igényel” megjegyzéssel kerül kiállításra)

– Elektronikus számla közvetítői jutalékról (termékpartneri Webirodából letölthető) 
(Mivel a számla brutó összege már levonásra került, ezért „A számla pénzügyi teljesítést nem 
igényel” megjegyzéssel kerül kiállításra)

– Inlernet Online-utalványok nyilvántartása (lsd. alább)
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Törzsvásárló  Online-utalvány  másolata  (Törzsvásárló  nevét  és  személyi  igazolvány 
számát kitakartuk az utalvány másolatáról, amit az utalvány természetesen tartalmaz.)

1. Ábra: Törzsvásárló Online-utalvány másolata.
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Termékpartner  Online-utalvány  másolata  (Törzsvásárló  nevét  és  személyi  igazolvány  számát 
kitakartuk az utalvány másolatáról, amit az utalvány természetesen tartalmaz.)

Termékpartner
bankszámlájára érkezik

Termékpartner
számlát kap

Árengedmény összege ÁFA-val 
növelve 0 Ft 31 204 Ft

Banki utalás költsége 0 Ft 436 Ft

Utalás összege 132 159 Ft 0 Ft

Összesen 132 160 Ft 31 640 Ft

A Termékpartner megkap (bankszámlára és számlában) összesen 163 800 Ft-ot! 
(132 160 Ft + 31 640 Ft)

2. Ábra: Termékpartner Online-utalvány másolata.
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Inlernet-online-utalványok nyilvántartásának javasolt adatai:

Inlernet Online-utalvány azonosító (pl.: HU001234-001)
Törzsvásárló neve
Inlernet Online-utalvány összege
Inlernet Online-utalvány kiállításának dátuma
Inlernet Online-utalvány érvényessége
Inlernet Online-utalvány beváltásának dátuma
Inlernet Online-utalvány beváltásakor igénybe vet szolgáltatás számla azonosítója
Inlernet Online-utalvány beváltásakor igénybe vet szolgáltatás számla összege
Inlernet közvetítői jutalékszámla azonosítója
Inlernet közvetítői jutalékszámla összege

Hatályos jogszabályok

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)
A számlázással kapcsolatos szabályokat az Áfa tv. X. fejezete (159–178. §) tartalmazza.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV
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