Pénzügyi lízingszerződés felbontásának számviteli feladatai
A pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a
szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont
között a vevő által használt eszköz visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz – a lízingbeadó,
illetve az eladó által kiállított helyesbítő számlában rögzített – piaci értékét, legfeljebb az eredeti
eladási árát kell figyelembe venni. (2000. évi C. törvény 50. § (6))
Szerződésmódosítást követően, 2010. július 1-jén a Lízingbevevő Kft. visszaszolgáltatja a lízingelt
személygépkocsit a Lízingbeadó Zrt-nek. A Lízingbeadó Zrt. helyesbítő számlát állított ki,
amelyben az eredeti eladási árat a visszaszolgáltatáskori piaci értékre módosította.
A visszaszolgáltatáskori 3.000.000 Ft-os piaci érték nem egyezik meg a 2010. július 1-jén fennálló
tőketartozás összegével.
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Lízingdíj tőketörlesztő részének átutalása (6 havi)
Lízingdíj kamatrészének átutalása (6 havi)
Terv szerinti értékcsökkenési leírás (6 havi)
Terven felüli értékcsökkenés
Visszaadott személygépkocsi terven felüli értékcsökkenésének kivezetése
Visszaadott személygépkocsi terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése
Visszaadott személygépkocsi visszaszolgáltatáskori piaci értékének átvezetése
Visszaadott személygépkocsi könyvelése a lízingbeadó helyesbítő számlája alapján
Pénzügyi lízing miatti kötelezettség fennmaradó egyenlegének átutalása

Terven felüli értékcsökkenés összege: 9.600.000 Ft – 3.200.000 Ft – 3.000.000 Ft
= 3.400.000 Ft
Személygépkocsi visszaadásakor fennálló pénzügyi lízing miatti tőketartozás:
4.608.000 Ft
Személygépkocsi visszaadásakor a nettó érték összege:
6.400.000 Ft
Személygépkocsi visszaadásakor annak piaci értéke:
3.000.000 Ft
Személygépkocsi visszaadásakor a visszaszolgáltatáskori piaci értékkel korrigált nettó érték:
6.400.000 Ft – 3.000.000 Ft = 3.400.000 Ft
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