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A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
 

A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait 

először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.  

 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása 

szerint az  egyéb szervezetnek a  könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatnia  

 a  kapott adományt (közcélú adományt) és  

 annak felhasználását, amennyiben  

a közcélú adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény, illetve az  adományról 

a  társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény 

igénybevételére jogosító igazolást állít ki.  

 

A civil és MRP szervezetekre vonatkozó változások  
 

A  civil szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon 

továbbrészletezni, hogy abból a  civil törvényben meghatározott alaptevékenységgel, illetve 

a  vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, ráfordítások (költségek), kiadások 

rendelkezésre álljanak.  

 

Az  MRP szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon 

továbbrészletezni, hogy abból a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvényben 

meghatározott adatok rendelkezésre álljanak. 

 

Induló tőkeként kell kimutatni a  bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a  civil 

szervezet, a  köztestület, a  közalapítvány létesítő okiratában (annak módosításában) 

meghatározott, az  alapító, a  tag, a csatlakozó által ilyen címen rendelkezésre bocsátott 

pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét. 

 

Az eredménykimutatásban a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az üzleti évben 

elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az  eszközök között állományba vett saját 

teljesítmények értékének, az  egyéb bevételeknek, a pénzügyi műveletek bevételeinek, 

valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, 

értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások és a  pénzügyi műveletek ráfordításai együttes 

összegének különbözete, csökkentve az adófizetési kötelezettséggel.  

 

A kettős könyvvitelt vezető civil szervezetnek, közalapítványnak a  bevételeit legalább 

az  értékesítés nettó árbevétele, az  aktivált saját teljesítmények értéke, az egyéb bevétel és a 

pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. Az egyéb bevételeken belül 
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részletezni kell a tagdíj, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott támogatások 

összegét.  

 

 

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló változásai  
 

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (a  továbbiakban: Mikr.) kiegészült a következőkkel: 

 

 „20 § 

(1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 97.  §-

ával megállapított 6.  § (8)  bekezdését, 98.  §-ával megállapított 1–3. mellékletét 

először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.  

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 99.  §-

ával hatályon kívül helyezett 5.  § (12)  bekezdését a  2016. évben induló üzleti évről 

készített beszámolóra nem kell először alkalmazni. 

 

A mikrogazdálkodói mérleget készítő eredménykimutatásában a „rendkívüli bevételek” 

szövegrész helyébe az „egyéb bevételek” vagy „pénzügyi műveletek bevételei” szöveg lép.  

 

 

Mikrogazdálkodói beszámoló eredménykimutatása   ezer forintban 

Megnevezés       Előző év  Tárgyév  

 

I. Értékesítés nettó árbevétele  

II. Aktivált saját teljesítmények értéke  

III. Egyéb bevételek  

IV. Anyagjellegű ráfordítások  

V. Személyi jellegű ráfordítások  

VI. Értékcsökkenési leírás  

VII. Egyéb ráfordítások  

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)  

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai  

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)  

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)  

X. Adófizetési kötelezettség  

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)  

 

Kelt: ...............................  

 

Vállalkozó képviseletére jogosult személy aláírása” 
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A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK” 

pont „41. SAJÁT TŐKE” alpontjában a „419. Mérleg szerinti eredmény” szövegrész helyébe 

a „419. Adózott eredmény” szöveg lép.  

 

A 8. és 9. számlaosztály:  
 

8. SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK  

81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK  

811. Anyagköltség 

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke  

813. Egyéb szolgáltatások értéke  

814. Eladott áruk beszerzési értéke  

815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  

82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK  

821. Bérköltség  

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések  

823. Bérjárulékok  

83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS  

831. Értékcsökkenési leírás  

86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK  

861. Egyéb ráfordításnak minősülő értékesítések  

8611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke  

8612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke  

862. Egyéb ráfordításnak minősülő eszközkivezetések  

8621. Hiányzó, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéke 

8622. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke  

863. Behajthatatlan követelések leírt összege  

864. Céltartalék-képzés  

865. Utólag adott, nem számlázott engedmény  

866. Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások  

8661. Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások  

8662. Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások  

8663. Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások  

8664. Társadalombiztosítással elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások  

8665. EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások  

8666. Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegű tételek  

867. Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések  

8671. Káreseménnyel kapcsolatos fizetett, fizetendő összegek  

8672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott 

támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz, juttatás  

8673. Fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás  

8674. Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összege  

8675. Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, 

sérelemdíjak  
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8676. Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, 

sérelemdíjak  

868. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések  

8681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése  

8682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése  

8683. Készletek értékvesztése  

8684. Követelések értékvesztése  

869. Különféle egyéb ráfordítások  

8691. Társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak 

könyv szerinti és létesítő okiratban meghatározott értékének veszteségjellegű különbözete 

8692. Ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összege  

8693. Térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

nyilvántartás szerinti értéke  

8694. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke  

8695. Elengedett követelések könyv szerinti értéke  

8696. Egyéb, vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások  

87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI  

871. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek  

872. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó 

ráfordítások, árfolyamveszteségek  

873. Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  

874. Nem hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  

875. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése és visszaírása  

8751. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése  

8752. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésének visszaírása  

876. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteségei  

8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége  

8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett 

árfolyamvesztesége  

877. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  

878. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan adott engedmény  

879. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó pénzügyi ráfordítások  

89. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK  

891. Társasági adó 

892. Egyszerűsített vállalkozói adó  

893. Kisvállalati adó  

899. Eredményt terhelő egyéb adók  

 

9. SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK  

91. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE  

911. Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele 

912. Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele  

913. Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele  

918. Belföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás  
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919. Egyéb belföldi értékesítés árbevétele  

92. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE  

921. Külföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele  

922. Külföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele  

923. Külföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele  

928. Külföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás  

929. Egyéb külföldi értékesítés árbevétele  

96. EGYÉB BEVÉTELEK  

961. Egyéb bevételnek minősülő értékesítések  

9611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke  

9612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések ellenértéke  

963. Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg  

964. Céltartalék-feloldás  

965. Utólag kapott, nem számlázott engedmény  

966. Működési célra kapott támogatás, juttatás  

9661. Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás  

9662. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás  

9663. Európai Uniótól kapott támogatás, juttatás  

9664. Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás  

967. Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek  

9671. Káreseménnyel kapcsolatos térítések  

9672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás  

9673. Fejlesztési célra kapott támogatás, juttatás  

9674. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések  

968. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések visszaírása  

9681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása  

9682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása  

9683. Készletek értékvesztésének visszaírása  

9684. Részesedések értékvesztésének visszaírása  

969. Különféle egyéb bevételek  

9691. Gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő 

vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és létesítő okiratban meghatározott értékének 

nyereségjellegű különbözete  

9692. Elévült kötelezettség könyv szerinti értéke  

9693. Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci vagy 

jogszabály szerinti értéke  

9694. Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci vagy jogszabály szerinti értéke  

9695. Elengedett és ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség értéke  

9696. Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek  

97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI  

971. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek  

972. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, 

árfolyamnyereségek  

973. Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek  
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974. Nem hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek  

975. Kapott (járó) osztalék és részesedés  

976. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségei  

9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége  

9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett 

árfolyamnyeresége  

977. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei  

978. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan kapott engedmény  

979. Egyéb vagyonnövekedéssel járó pénzügyi bevételek 

 

 


