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A számviteli törvény új szabályai  
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt (a továbbiakban: számviteli törvény) a 2015. évi 

CI. törvény módosította. A módosítás az Európai Parlament és a Tanács irányelveinek 

változását tükrözi. A fogalmak változása érinti a kapcsolt vállalkozásokat, a társult 

vállalkozásokat, a cégértéket kimutató vállalkozásokat, a közérdeklődésre számot tartó 

vállalkozásokat. A módosítás új fogalmakat vezet be, például a jelentős tulajdoni részesedést. 

Változtak továbbá az értékhatárok, ami befolyásolja, hogy milyen beszámoló készíthető. A 

rendkívüli bevételek, kiadások könyvelésének a helye, valamint az eredménykimutatás sorai 

is változtak.  

Tekintettel az összemérés elvére, érdemes már a 2015. évi mérleg összeállításánál gondolni a 

változásokra és elkészíteni a „báziskorrekciót”. Tehát egy jó tanács: amíg minden, 2015-re 

vonatkozó információ a fejünkben van, saját célra érdemes előállítani a 2016. évről majd 

készítendő mérleghez egy, a 2017-ben használható új fogalmaknak megfelelő bázist. (Az új 

szabályok szerinti 2015. évi mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet érdemes, 

de nem kötelező elkészíteni. Viszont a változásokat be kell majd mutatni a 2016. évi 

beszámolóban, ezért azok magyarázata, az új szabályokra történő átállás hatása fontos lesz 

majd 2017-ben, amikor a 2016. évről szóló beszámolót készítik. )  

 

 

Fogalmakkal kapcsolatos változások 
 

Társult vállalkozás: az a társaság, ahol jelentős a tulajdoni részesedés és mértékadó a 

befolyás az üzletpolitikára, a pénzügypolitikára. Mértékadó befolyás: ha a szavazatok 

leglább 20%-át birtokolják. Ebbe a körbe tehát csak azok a vállalkozások tartoznak, 

amelyeknél a tulajdoni arányon kívül a szavazati arány is számít és mindkettő meghaladja a 

20%-ot. 

 

Jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozás (új fogalom!): ahol csak a tulajdoni hányad 

nagyobb 20%-nál. 

 

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás: ahol nincs jelentős tulajdoni részesedés, 

a vállalkozó nem rendelkezik befolyással, nem társult vállalkozás és nem minősül 

leányvállalatnak. 

 

Kapcsolt vállalkozás: az anya és a leányvállalkozás, és a közös vezetésű vállalkozás. 

 

Megjegyezhető a számviteli fogalmakhoz, hogy a számviteli törvény szerinti kapcsolt 

vállalkozási minősítés nem egyezik meg a társasági adó szerinti kapcsolt vállalkozás 

fogalmával, mivel a számviteli fogalom szempontjából nem érdekes a magánszemély alapján 

történő minősítés. A szavazati arány számításánál pedig az anyavállalatnál kell figyelembe 

venni a leányvállalat által birtokolt szavazati hányadot is összevontan.  
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Példa az anyavállalati  szavazati arány számítására: 

 

“A” anyavállalat 70 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik “B” vállalkozásban 

(leányvállalatban), és 40 %-os tulajdonosa a “C” vállalkozásnak. “B” leányvállalat 20%-os 

szavazati joggal rendelkezik “C” vállalkozásban, ezért a C vállalkozás is leányvállalata az 

“A” vállalkozásnak (mivel“A”-nál összeadódik a saját és leánya része, így együttesen 60%-a 

van). 

 

 

A számviteli törvény egyéb változásai 
 

Az üzleti érték vagy cégérték csak akkor számolható el, ha telephelyet vásárolnak (tehát a 

jövőben nem lehet az immateriális javak között kimutatni, ha a társaság 

részesedésszerzéséhez kapcsolódna a befolyást kifejező érték). 

 

2016-tól új szabály, hogy közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül az is, akinek 

tulajdonosi papírjait az Európai Unió tagjainak tőzsdéi kereskedésre befogadták. 

 

 

Az éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló készítésének kötelezettsége 
 

A számviteli törvényben általánosan szerepel az a szabály, hogy a gazdasági társaságoknak 

évente, jellemzően a naptári év végén, beszámolót kell készíteniük és azt közzé kell tenniük.  

 

A számviteli törvény alapértelmezésében az éves beszámoló szerepel, ebből következően 

mindenkinek éves beszámolót kellene készítenie. Azonban a kisebb vállalkozások, mintegy 

“kedvezményként”, kaptak egy-két egyszerűbb lehetőséget, például az egyszerűsített éves 

beszámolót és a mikrogazdálkodói beszámolót (az éves beszámoló elkészítéséhez ugyanis 

egy sor igen részletes nyilvántartás kötődik). 

 

2015-ig egyszerűsített éves beszámoló volt készíthető, ha két egymást követő évben az 

alábbi három érték közül bármelyik kettő nem haladta meg a megadott értékhatárt: 

   a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, 

   az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, 

   az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak létszáma az 50 főt. 

  

Példa: Ha a vállalkozásnál 2013-ban és 2014-ben alatta marad legalább két adat a fenti 

háromból, akkor 2015-re vonatkozóan, most, 2016-ban lehet egyszerűsített beszámolót 

készíteni. 

 
A beszámoló-készítés fajtájának kiválasztásánál alkalmazható új értékhatárok 2016-

ban: 
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2016-tól sokkal többen választhatják az egyszerűsített beszámoló készítését, mivel a 

választhatósági értékhatár jelentősen megemelkedett. Az új határok: 

   a mérlegfőösszeg vonatkozásában 1200 millió forint, 

   az éves nettó árbevétel vonatkozásában 2400 millió forint, 

   az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak létszáma vonatkozásában 50 fő. 

Ezek közül is legalább kettő nem haladhatta meg az értékhatárt a korábbi két évben. 

 

Példa: Ha a három mutatóból kettő alatta van az elmúlt, egymást követő két évben (2014-ben 

és 2015-ben), akkor 2016-ról (2017-ben) készíthetnek egyszerűsített éves beszámolót. 

 

Nem készíthet egyszerűsített beszámolót a közérdeklődésre számot tartó, valamint a 

könyvvizsgálatra kötelezett anyavállalat.  

 

Az egyszerűsített éves beszámolóhoz és az éves beszámolóhoz is kötelező kiegészítő 

mellékletet is készíteni, amelyben a beszámoló bizonyos információinak részletezése, előző 

évi beszámolóhoz képest előforduló változásainak elemzése kerül bemutatásra. Az éves 

beszámolóhoz sokkal több adat szükséges, mint az egyszerűsített éves beszámolóhoz. 

 

Megjegyezhető, hogy ha a vállalkozás nem jogosult egyszerűsített éves beszámolót készíteni, 

akkor a kiegészítő mellékleten kívül még üzleti jelentést is köteles készítenie. Mivel azonban 

ezt nem kell beküldeni, sokan nem is készítik el. Ez nagy hiba, mivel ez törvényi 

kötelezettség, az üzleti jelentéssel rendelkezni kell a vállalkozás székhelyén, bárki által 

megtekinthető módon. (Egy esetleges ellenőrzés az üzleti jelentés hiánya miatt 500 ezer 

forintos bírság megfizetését írhatja elő!) 

 

A számviteli törvény szerinti üzleti jelentésnek az a célja, hogy az éves beszámoló adatainak 

értékelésével mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az 

üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokat és 

bizonytalanságokat. Az üzleti jelentés – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján 

– a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet kell, hogy adjon a 

vállalkozásról. 

 

Ez a fogalmazás azt jelenti, hogy a vállalkozás vezetésének be kell mutatnia a vállalkozás 

előző (tény) és jövő (tervezett) évének üzletmenetét, üzletpolitikáját, az ezzel elért 

eredményeket, a célokat, a várható eredmények elérése közben jelentkező főbb kockázatokat, 

bizonytalanságokat.  

 

Változás, hogy az üzleti jelentésben ki kell térni a fióktelepek bemutatására, már a 2015. évi 

beszámoló készítésekor is. 

 

 

 

Konszolidálási értékhatárok változása 
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A korábbi szabály szerint konszolidált éves beszámolót kellett készíteni, ha a tárgyévet 

megelőző két egymást követő üzleti évben az alábbi három érték közül bármelyik kettő nem 

haladta meg a törvény szerinti értékhatárt: 

  a mérlegfőösszeg az 5,4 milliárd forintot, 

   az éves nettó árbevétel a 8 milliárd forint, 

   az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak létszáma a 250 főt. 

  

 Az új szabályozás szerint emelkedtek a határértékek, és ha  

   a mérlegfőösszeg 6 milliárd forint, 

   az éves nettó árbevétel 12 milliárd forint, 

   az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak létszáma 250 fő alatt maradt az 

elmúlt két egymást követő évben, legalább két mutató esetében, akkor az 

anyavállalatnak nem kötelező konszolidálni. A konszolidálás feltétele az azonos 

számlarend, a közös akciók kiszűrése stb., így az érték növelése nagy könnyebbséget 

jelent a kisvállalkozásoknak. 

  

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítésének feltételei nem változtak, 

csak a tiltások jogcímei bővültek. Nem készíthet ilyen beszámolót a befektetési vállalkozás 

és a holding vállalkozás. A mikrogazdálkodói beszámoló szabályainak módosításáról további 

részletek a 2015. december 29-i Magyar Közlönyben jelentek meg. 

 

 

A mérleg változásai 
 

Az éves beszámoló mérlegében be kell mutatni a befektetett eszközök között a tartós 

részesedést a kapcsolt vállalkozásokban, a tartós jelentős tulajdoni részesedést (ahol 20%-nál 

magasabb a tulajdoni arány), és az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban 

befektetett összegeket. Az új adatok szükségessé teszik a befektetett pénzügyi eszközök 

tovább-bontását, a főkönyvi kivonatban és a mérlegnél új számlák használatát igénylik, és új 

mérlegsorokat is jelentenek.  

 

A követeléseket is tovább kell 2016-tól bontani, mert be kell mutatni a kapcsolt 

vállalkozásoktól, a jelentős tulajdoni részedésű vállalkozásoktól és az egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozásoktól követelt összegeket is.  

 

Az éves beszámoló tagolása változik az értékpapírok és a kötelezettségek tekintetében is 

(hasonlóan a fentiekben ismertetett sorokhoz, részletezni kell a kapcsolt vállalkozásokkal, a 

jelentős tulajdoni hányadokkal, valamint az egyéb részesedési viszonyban lévőkkel 

kapcsolatos adatokat). 

 

Ezek a változások a könyvelési programok módosítását és a számviteli politika, a 

számlarend, a számlatükör módosítását teszik indokolttá, ott, ahol ezeknek az adatoknak van 

hatásuk.  
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Sőt érdemes ennek megfelelő bontásban elkészíteni egy „átállást segítő 2015. évi mérleget”, 

mert különben a 2016. évre (2017-ben) készítendő mérleg bázisadatai nem lesznek meg, és a 

beszámoló nem fogja biztosítani az összemérés elvének érvényesülését. 

 

 

Az eredménykimutatás változásai 
 

Megszűnik a eredménykimutatás „B” változata és megmarad az összköltség eljárással vagy 

forgalmi költség eljárással készíthető „A” változat (két módszere). 

 

Az eredménykimutatás formailag lerövidül és tartalmilag is változik. 

A formája két okból változik. Az egyik, hogy a rendkívüli bevételek és kiadások 

átsorolódnak két másik főkönyvi számlára, és emiatt a könyvelési tételek is 

megváltoznak, a másik ok pedig az osztalék miatti lerövidülés. 

 

 

Könyvelési tételek, azaz a kontírozás változása  
 

Ami tavaly még rendkívüli tétel volt, azt (azokat) át kell sorolni, attól függően, hogy a 

rendszeres üzletmenettel vagy a pénzügyi műveletekkel (részesedésekkel, értékpapírokkal, 

kölcsönökkel) kapcsolatosak.  

 

Az üzemi eredménybe azok a gazdasági események kerülhetnek, amelyek nem kapcsolódnak 

részesedésekhez, értékpapírokhoz, kölcsönökhöz, átalakuláshoz, stb. Egyéb bevételként kell 

elszámolni az apportált eszközök nyilvántartási értéket meghaladó értékét (azaz az apport 

nettó nyereségét). Megjegyezhető, hogy a tárgyi eszközök eladásának könyvelése megmarad 

a bruttó elszámolás szerint, de az apportálást nettósítva kell 2016-tól könyvelni. Ebből 

következően javasolható, hogy az egyéb bevételek (96), illetve kiadások (86) főkönyvi 

számlája legyen megbontva jogcímenként. 

Példa: 961 Tárgyi eszközértékesítés egyéb bevétele, 861 Tárgyi eszközértékesítés egyéb 

költsége (a 2016. évi számvitelpolitika tartalmazza e számlánál a bruttó elszámolás 

elvét/módszerét). 962 Tárgyi eszközök apportálása miatti bevétel, 862 Tárgyi eszközök 

apportálása miatti egyéb veszteség (a 2016. évi számvitelpolitika tartalmazza, hogy az 

apportálásnál a nettósítás elvével kell élni, ezért e főkönyvi számlákra csak a gazdasági 

esemény nettó eredménye kerül lekönyvelésre). 

 

Az egyéb bevételek között kell elszámolni a tartozásátvállalást, a hitelező által elengedett, 

valamint az elévült kötelezettség összegét, a visszafizetés nélküli, nem fejlesztési célú 

támogatásokat, a véglegesen átvett pénzeszközöket, a térítés nélkül kapott vagy igénybevett 

szolgáltatások értékét.  

 

Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni a többletet, az apportálás veszteségét, a 
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behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti összegét, a 

visszafizetési kötelezettség nélküli, pénzügyileg rendezett támogatást, a véglegesen átadott 

pénzeszközöket. 

Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezhető, hogy az eladósodott vállalkozásoknál, ahol 

lényeges az üzemi eredmény alakulása, érdemes megfontolni a látványcsapatsport és a 

művészetek támogatásának módját, és pl. az adóról való rendelkezés módszerét választani (ez 

ugyanis nem jelenik meg az egyéb ráfordítások között, tehát nem rontja az üzemi eredményt).  

 

Az egyik, az eredménykimutatás szerkezetét megváltoztató szabály, hogy megszűnik a 

rendkívüli bevétel és ráfordítás sora (e könyvelési kategória), az eddig, előző években, 

ezen főkönyvi számlákon, mérlegsorokban be- és kimutatott tételek átkerülnek az egyéb 

bevétel, egyéb ráfordítás, vagy a pénzügyi bevétel, pénzügyi ráfordítás kategóriákba.  

 

A másik, az eredménykimutatás formáját befolyásoló változás, hogy megszűnik a 

mérleg szerinti eredmény kategória, és ezért az eredménykimutatásba csak az adózott 

eredmény összege kerül bele. Rövidül az eredménykimutatás (csökkenhet a sorok száma). Ez 

a mérlegre is gyakorol hatást, mivel ebből adódóan a saját tőke mérleg szerinti eredmény 

alkotóeleme helyébe is az adózott eredmény kategóriája kerül. 

 

2015. december 31-ig, a változás előtt már a beszámoló elkészítésekor döntést kellett hozni a 

tulajdonosoknak arról, hogy az adott évi adózott eredmény terhére mennyi osztalékot 

kívánnak kifizetni, illetve arról, hogy ehhez az osztalékfizetéshez kívánnak-e 

eredménytartalékot is igénybe venni. Ennek a döntésnek a beszámolóban is meg kellett 

jelennie, mint az adózott eredményt csökkentő osztalék-kifizetés. Így a mérleg szerinti 

eredmény már az osztalékkal csökkentett összegként szerepelt az eredménykimutatásban. Ez 

került a saját tőkébe is, az osztalék utáni maradék összeg volt a mérleg szerinti eredmény. A 

korábbi szabályok szerint az osztalék könyvelése tehát visszamenőlegesen történt, hiszen az 

osztalékfizetésről szóló döntés a tárgyévet követő évben született meg, az osztalékfizetési 

döntést mégis a tárgyév beszámolójában kellett szerepeltetni.  Az új szabály szerint az 

osztalék abban az évi mérlegben fog szerepelni, amikor arról a döntést meghozták. 

 

Fontos szabály, és ez nem változott, hogy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni az 

osztalékfizetési korlátot. Ugyanis a társaság stabilitása érdekében lényeges, hogy a 

tulajdonosok ne vegyenek fel több osztalékot, mint a társaság szabad rendelkezésű tőkéje. 

Tehát azt a szabályt kell betartani, hogy a saját tőke lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal 

és kifizetni kívánt osztalékkal csökkentett összege nem lehet kevesebb, mint a jegyzett tőke. 

 

Nem változik az sem, hogy az osztalékról a beszámoló elfogadásakor kell döntést hozni 

(arról, hogy a tulajdonosok kívánnak-e, és ha igen, mennyi osztalékot felvenni). 

 

Ami változik, hogy a megszavazott osztalék összegét nem kell abban a beszámolóban 

szerepeltetni, amelynek hozadékát felveszik, hanem csak akkor kell majd az osztalékot 

könyvelni, amikor valóban történik a döntés. Így a beszámoló eredménykimutatása az adózott 

eredménnyel fog zárni. Ezzel egyidejűleg tehát megszűnik az eredménykimutatásban és a 



 8 

mérleg saját tőkéjében a mérleg szerinti eredmény számviteli kategóriája. Helyette szerepel 

majd az adózott eredmény. 

 

A nyitás a 2016. év beszámolója után úgy fog történni, hogy az adózott eredményt vezetjük át 

az eredménytartalékba, és az osztalék az eredménytartalékból kerül, 2017. évi könyvelési 

tételként, a kötelezettségek közé. (Kontírozása: T 413 – K 479 a jóváhagyás napján. A 

kifizetés pedig már a normál kontírozással 2017-ben, vagy akkor, amikor megszűnik a 

tulajdonosokkal szembeni tartozás.) 

 

A 2016. januártól hatályos szabályok szerint osztalékelőleg csak akkor, és csak annyi 

fizethető ki, hogy a saját tőke összege az osztalékelőleget is figyelembe véve (a közbenső 

mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalékot is számba véve), a 

lekötött tartalékkal és az értékelési tartalékkal csökkentve se csökkenjen a jegyzett tőke 

összege alá. 

 

További változás, hogy a társaság negatív eredménytartalékát csak pozitív adózott 

eredménnyel tudja majd ellentételezni, kivéve, ha rendelkezik pozitív tőketartalékkal, mert 

akkor ennek összegét átvezetheti a negatív eredménytartalék ellentételezésére, az üzleti év 

zárása előtt. 

 

 

A kiegészítő melléklet változása az éves beszámolót készítőknél 
 

Az első fontos új szabály a sorrendiséget írja elő, tehát az új adatok és információk abban a 

sorrendben kell, hogy szerepeljenek a kiegészítő mellékletben, ahogyan a tételek a 

mérlegben, illetve az eredménykimutatásban szerepelnek. 

 

A második új szabály bővíti a kiegészítő mellékletben kötelezően bemutatásra kerülő 

adatokat. Be kell mutatni a kiegészítő mellékletben a kivételes nagyságú bevételeket és 

költségeket, ráfordításokat. Emiatt szükséges a számvitel-politikában szabályozni ezt a 

fogalmat. 

 

A kiegészítő melléklet új fejezete az éves beszámolót készítőknél az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslat (ez független a döntéstől, mivel pl. nem az elfogadott, 

hanem a javasolt osztalékot kell itt szerepeltetni). 

 

A foglalkoztatottakról korábban is közölt adatokat ki kell bővíteni a bérjárulékokkal 

állománycsoportonkénti bontásban! (Ennek érdekében érdemes a főkönyvben is biztosítani az 

adatok elkülönítését, ott, ahol korábban külső bérszámfejtés esetén egy főkönyvi számlát 

használtak.) 

 

Az eredménykimutatás nettó árbevételéhez kapcsolódóan, illetve az egyéb bevételek 

tételeiből a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő összegeket, az anya és leányvállattal 
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elszámolt összegeket. (Ennek érdekében érdemes a főkönyvben is biztosítani az adatok 

elkülönítését, ott ahol korábban ilyen című alszámlát nem használtak, az árbevételek jellege, 

fajtája és szerint egy főkönyvi számlát használtak.)  

 

A társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatást is tételesen be kell mutatni a kiegészítő 

mellékletben, ha az egyéb bevételekben, egyéb ráfordításokban, illetve a pénzügyi műveletek 

bevételei és ráfordításai között jelentős tételek találhatóak. (A jelentős összeg általánosan 

érvényesülő szabályozását a számviteli politikában rögzíteni kell.) 

 

Az igénybe vett szolgáltatások jelentős tételeit is jogcímenként részletezni kell a 2016. évről 

készítendő éves beszámoló kiegészítő mellékletében. 

 

 

Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásoknál 
 

A kötelező tartalom a következő: 

 

Ismertetni kell a szabályrendszert,  

 annak főbb jellemzőit, 

 az értékelési eljárásokat (szabályokat ), 

 az értékcsökkenés gyakoriságát, módszerét, 

 az eredményt befolyásoló eljárások eltéréseit (azok indoklását, hatását). 

 

Be kell mutatni 

 a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, ráfordításokat, költségeket, azok 

jellegét, 

 a jelentős hibákat és eredményre gyakorolt hatásukat összevontan és évenkénti 

bontásban, 

 azokat a kötelezettségeket,  

o amelyeknél a hátralévő futamidő több mint öt év, 

o amelyek zálogjoggal biztosítottak, 

 valós értékelés alkalmazásánál a számított piaci értéknél figyelembe vett tényezőket, 

 az értékelési tartalék tárgyévi változását, 

 a foglalkozatottak statisztikai létszámát, 

 az értékhelyesbítések nyitó értékét, a növekedését, a csökkenését, a záróértékét, 

mégpedig eszközcsoportonként, az értékelésnél alkalmazott elvek és módszerek 

ismertetésével. 

 

A számviteli törvény új (VI/A.) fejezete foglalkozik azzal, hogy a kormányok részére fizetett 

összegről szóló jelentésnek mit kell tartalmaznia (összesen, és típusonként, kormányonként, 

projektenként is be kell mutatni), és az erről szóló jelentést is letétbe kell helyezni, közzé kell 

tenni. A szabályok szerint azonban nem kell figyelembe venni a 30 millió Ft alatti, 

kormányok részére fizetett összegeket. 
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Vállalatirányítási nyilatkozatot kell közzétenni azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek 

értékpapírjait az EU más államaiban kereskedésre befogadták.  

 

 

A könyvvizsgálati kötelezettség változása  
 

A kötelezettség feltételei nem változtak (minden közérdeklődésre számot tartó vállalkozás és 

a 300 millió Ft-os nettó árbevételt, 50 fő foglalkoztatottat meghaladó vállalkozás kötelezett 

könyvvizsgáló alkalmazására!), azonban a jelentésnek a korábbiakon túl tartalmaznia kell egy 

könyvvizsgálói nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tudomására jutott-e bármely lényeges 

hibás közlés az üzleti jelentésben, a konszolidált összevont üzleti jelentésben (milyen jellegű 

és hatású). A könyvvizsgálónak véleményt kell adnia a vállalatirányítási nyilatkozatról is (ha 

ilyen kiadására a vizsgált vállalkozás kötelezett volt). 

 

 

Következtetés és javaslat a számviteli törvény változásaival összefüggésben 
 

A 2016. évtől hatályos előírások jelentősen megváltoztatják a mérleg, az eredménykimutatás, 

a kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés szerkezetét, egyes sorait, formailag és tartalmilag is. 

Ennek ellenére „rendezőmérleget” nem kell készíteni. A 2015. évet, mint a a 2016. év bázisát 

azonban meg kell „alkotni”, és azt nem lehet másként, mint kellő odafigyeléssel és az új 

szabályok ismeretével. Olyankor célszerű ezt a báziskorrekciót elvégezni, amikor még 

elegendő és megfelelő információ áll rendelkezésre (ezért a legjobb a 2015. év zárásával 

egyidejűleg elkészíteni).  

 

 

Végül: Megjegyezhető, hogy a számviteli törvény is az „állandóan változó korba” lépett!  

 

A tavalyi évben a számviteli törvényt is többször módosították. Ugyanis az előbbiekben 

ismertetett, 2016-ra vonatkozó törvénymódosításokhoz még 2015-ben kapcsolódott és 

korrekciókat is tartalmazott egy másik számviteli témát érintő (2015. évi CLXXVIII.) 

törvény is (lásd következő mellékletünk).  

 

Az év végén pedig a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat 

tartalmazó kormányrendeleteket is módosította egy jogszabály – a 208. számú Magyar 

Közlönyben 2015. december 29-én kihirdetett, 484/2015. (XII. 29.) kormányrendelet –, 

amely többek között a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolók készítőit is érinti. 

(Ugyanis a számukra előírt szabályokat rögzítő, 398/2012. (XII. 20.) kormányrendeletben is 

történt változás.) 

 

 

http://adozona.hu/jogtar/75100_398_2012_XII_20_Korm_rendelet/207864
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IFRS-áttérés 
 

Az IFRS-ekre való áttérés folyamatát befolyásoló egyeztetések eredményei: 

1. Nem lesz kettős számviteli nyilvántartás – adózási célokra sem, de egyéb, például 

tőkemegfelelési célokra szükséges lehet további információk előállítása és közzététele.  

2. Az IFRS alkalmazást kiegészítő szabályozásokat a számviteli törvényben szabályozzák, 

illetve a kormányrendeleteket, felszámolási és végelszámolási feladatokat is módosítani 

fogják.  

3. Az IFRS-ek alkalmazása nem változtat a bizonylatolás, leltárkészítés, könyvvezetés, 

könyvvizsgálat, letétbehelyezés és közzététel szabályain.  

4. Adó- vagy adóelőleg-minimum lesz, várhatóan meghatározva az áttérést követő időszakra, 

illetve rendezendő az áttérési különbözet adózására.  

5. Várhatóan egy könyvvizsgálói „igazolás”-hoz kötött lesz az áttérés (legalább 90 nappal az 

áttérés előtt). 

 

Az IFRS-ek szerinti nettó árbevétel tartalma jelentősen eltér a magyar szabályozás 

szerinti nettó árbevételtől.  

• Például: 

a) nem szokásos tevékenység árbevétele külön, 

b) beruházási szerződések árbevétele másként, 

c) ügynöki tevékenység elszámolása nettó módon, d) üzletág-átruházás bevétele 

e) engedmények elszámolása.  

• Vannak olyan tételek, amelyek eltérő elszámolásuk ellenére sem igényelnek 

szabályozást, pl. a szolgáltatások árbevétele elszámolásának ütemezése.  

 

Az adóhatóság tájékoztatása szerint 2016. január 1-jétől a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján lehetőség van arra, hogy meghatározott vállalkozások 

bejelentsék az állami adóhatósághoz, ha éves beszámolójukat a jövőben (vagy 2016. január 

1-jétől) nem a hazai számviteli szabályok, hanem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok (IFRS) igénybevételével készítik el. 

 

A bejelentést az Sztv. szerinti vállalkozások a 16T201T jelű adatlap benyújtásával tehetik 

meg, a Főlapon a 2-es (Változás-bejelentés) kód megjelölésével és a 22. rovat kitöltésével. Itt 

van lehetőség „U” jelzés feltüntetésével, valamint az IFRS-ek alkalmazása kezdő 

időpontjának megadásával a bejelentés megtételére. 

 

A bejelentéssel összefüggésben az adóhatóság az alábbiakra hívta fel a figyelmet: 

Az Sztv. alapján az éves beszámoló IFRS-ek szerinti összeállítására történő áttérés feltétele, 

hogy a gazdálkodó rendelkezzen az áttérésre való felkészültségét igazoló könyvvizsgálói 

jelentéssel, melyet a bejelentéshez szükséges csatolni. Erre mind az elektronikus, mind a 

papír alapon benyújtott adatlapok esetén lehetőség van.  
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A könyvvizsgálói jelentés hiányában (a kibocsátott hiánypótlási felhívás esetleges 

eredménytelensége esetén) az illetékes igazgatóság a bejelentés nyilvántartásba vételét 

elutasítja. 

 

Az áttérést az Sztv. alapján legalább 90 nappal az áttérést megelőzően kell bejelenteni az 

állami adóhatósághoz. Kivételt képez, ha az Sztv. szerinti vállalkozás az IFRS-ek 

alkalmazását 2016. január 1-jével szándékozik bejelenteni. Ebben az esetben az adatlapot 

2016. január 15-ig terjedő határidőn belül kell benyújtani a NAV illetékes adó- és 

vámigazgatóságához. 

 

Az Sztv. alapján az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés napja az első IFRS-ek 

szerint készült éves beszámoló üzleti évének első napja. Eltérő üzleti év esetén tehát az IFRS-

ek alkalmazásának kezdő időpontja nem január 1., hanem az eltérő üzleti év 1. napja lesz. 

 

Az Sztv. alapján lehetőség nyílik arra is, hogy az IFRS alkalmazását választó vállalkozás 

törölhesse téves bejelentését vagy a jövőre nézve bejelenthesse visszatérését a hazai 

számviteli szabályok alkalmazására, melyet szintén a fenti adatlap alkalmazásával, a 

megfelelő mezőben elhelyezett „U” illetve „T” jelzéssel jelezhet. 

  


