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A számviteli törvény módosításai – Milyen 
változásokat hoz az EU-s irányelvekhez való közelítés

A 2015. évi CI. törvény alapján elfogadásra kerültek a számviteli törvény 2016. évi módosításai, melyek

2015. július 4-től hatályosak. Az alábbiakban sorra vesszük azon módosításokat, amelyek a legnagyobb

hatással vannak a magyar vállalkozások eddigi számviteli és beszámoló összeállítási gyakorlatára. 

A számviteli törvény módosítására a számviteli szabályok EU-s irányelvekhez való közelítése céljából

van szükség. Az EU-ban is egyre általánosabbá válik a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

vagyis az IFRS alkalmazása, amelyhez a várható módosításokkal egy újabb lépéssel közelebb kerül a

magyar számviteli környezet. 

Rendkívüli tételek

Az új számviteli irányelv nem teszi lehetővé rendkívüli tételek elszámolását. Természetesen ez nem

azt jelenti, hogy a jövőben az eddig ilyen jogcímen felmerülő tételeket nem számolhatja el a társaság,

pusztán arról van szó, hogy az irányelvek szerint ez a kategória megszűnik. A korábban rendkívüli

bevételként vagy ráfordításként meghatározott tételeket tartalmuknak és jellegüknek megfelelően

az egyéb, illetve a pénzügyi műveletek ráfordításai vagy bevételei között kell elszámolni. 

Ez gyakorlatilag inkább technikai jellegű változásnak tekinthető, de megkövetel egy bizonyos fokú

szemléletváltozást a szakmától.

Jelentős összegű hibák

A feltárt jelentős összegű hibákat közvetlenül az eredménytartalékkal szemben, azt növelő vagy

csökkentő módon kell elszámolni, szembeni az eddigi gyakorlattal, amikor az adott eredményki-

mutatás soron kellett megjeleníteni a hibát és a hibahatást.

Egyszerűsített éves beszámoló

Talán ez az, ami a legkedvezőbben érinti a magyarországi vállalkozások döntő részét. A korábbi

szabályozás szerint az egyszerűsített éves beszámolót készítőkre az alábbi mérethatárok vonatkoztak:

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő

üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bár-

melyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Ezek a mutatók változnak meg, jelentősen, jellemzően több mint kétszeresükre, az alábbiak szerint:

a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel az 2400 millió forintot, 

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Bár az 50 fő foglalkoztatott relatív alacsony értéknek tekinthető, a KKV besorolásnál is jellemzően e

miatt ugranak kategóriát a cégek, itt azonban máshogy kell kalkulálnunk. Ha a létszámadatot meg is

haladja a társaság, amennyiben a mérlegfőösszege és az árbevétele a határérték alatt marad, készíthet

egyszerűsített éves beszámolót.



Ez mindenképpen pozitív változás, mivel az egyszerűsített éves beszámolóra sokkal kevesebb kötelező

tartalmi elemet ír elő a számviteli törvény, vagyis a könyvelők jelentősen kevesebb idő alatt tudják

elkészíteni, mint az éves beszámolót. Ezáltal csökkennek a vállalkozások adminisztrációs terhei. 

Az NGM egyébként a mérethatárok növekedésétől azt várja, hogy a  hazai vállalkozások 97-98 %-a 

a jövőben egyszerűsített éves beszámolót készíthet.

Bár kevesebbeket érint, a konszolidált éves beszámoló készítésre vonatkozó határértékek is változnak,

a korábbi szabályozás szerint ugyanis:

Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az

üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három

mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket

a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

Ezek a mutatók változnak meg szintén jelentősen az alábbiakra:

a) a mérlegfőösszeg 6000 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel 12000 millió forintot, 

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

Osztalék

Bár a mára irányadóvá váló IFRS és a magyar számviteli törvény előírásai között számos szabályozási

ponton van eltérés, talán az osztalékfizetéssel kapcsolatos szabályok szorultak a legtöbb magyarázatra,

amikor egy társaság meg akarja értetni a külföldi tulajdonossal, hogy mit keres egy pl. 2015-ben

jóváhagyott osztalék a 2014-es beszámolóban.

A változás következtében korábbi mérleg szerinti eredmény kategória megszűnik, az eredményki-

mutatás az adózott eredmény levezetését fogja tartalmazni, az osztalék összegét a jövőben a döntés

napjával kell megjeleníteni a számviteli nyilvántartásokban, és nem annak az évnek a beszámoló-

jában (eredménykimutatásában), amellyel kapcsolatban azt jóváhagyták. 

Megjegyezzük, hogy a Ptk. rendelkezései szerint azonban az osztalékfizetésről továbbra is csak a

beszámoló elfogadásával egyidejűleg lehet határozni. 

Összefoglalva

Sajnos a változások a 2016. évben induló üzleti évről készített éves beszámolóra, összevont 

(konszolidált) éves beszámolóra lennének először alkalmazhatóak, a 2015. naptári évben induló

üzleti évről készített beszámoló esetében még nem. 

Természetesen a módosító törvény a fenti módosításokon túl tartalmaz egyéb kisebb változásokat,

pontosításokat, újradefiniálásokat is. A törvénymódosítás egyértelműen közelebb viszi a magyar

számviteli törvényt, és így a gyakorlatot a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokhoz, attól

azonban, hogy a magyar számviteli szabályozás teljes mértékben megfeleljen az IFRS-eknek, még

nagyon messze vagyunk. Az összhang megteremtéséhez a kisebb, nagyobb módosítások helyett 

célszerűbb lenne a számviteli törvény teljes újrakodifikálása.
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IFRS Magyarországon? – 
Hamarosan bárki választhatja?

2015. június 12-én megjelent a 1387/2015. számú Kormányhatározat a nemzetközi pénzügyi beszámo-

lási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról. Ahogy az a határozat nevéből 

is kitűnik, gyakorlatilag ezzel a lépéssel a kormány lehetővé teszi a nemzetközi pénzügyi beszámolási

standardok (a továbbiakban: IFRS-ek) egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazását.

Mikortól lehet alkalmazni?

A kormányhatározat lépcsőzetesen bővíti azok körét, akik a magyar számviteli törvény helyett az IFRS-ek

szerint állíthatják össze egyedi beszámolójukat.

2016. január 1-jétől választható

» Tőzsdén jegyzett cégeknek 

» Anyavállalati döntés alapján azon vállalkozásoknak, amelyek legfelsőbb anyavállalata a konszo-

lidált beszámolóját az IFRS-ek alapján készíti el

» MNB felügyelet alá eső cégek esetében nem választható

2017. január 1-jétől kötelező

» Tőzsdén jegyzett cégeknek 

» Hitelintézetek és egyes pénzügyi vállalkozásoknak

2017. január 1-jétől válaszható

» Biztosítók

» Könyvvizsgálati kötelezettség alá eső vállalkozások számára

2018. január 1-jétől kötelező

» Minden pénzügyi vállalkozásnak

A bevezetési sorrend logikus és végiggondolt, mivel azon vállalkozások esetében írja elő korábban a

bevezetés lehetőségét, amelyek valószínűleg élni is fognak vele, már akkor, amikor ez még csak egy

választási lehetőség. A tőzsdén jegyzett társaságok ugyanis már most az IFRS szerint készítik el a kon-

szolidált beszámolójukat, így náluk a megfelelő apparátus és szaktudás rendelkezésre áll ahhoz, hogy

az egyedi beszámolójuk szintjén is ezt alkalmazzák. Számukra tényleges költség és erőforrás megtaka-

rítással járhat, ha csak egy beszámolási keretelv szerint kell elkészíteniük a konszolidált és az egyedi

beszámolójukat is. 

Hasonló a helyzet a külföldi társaságok magyarországi leányvállalatainál is, bár ők jelenleg általában

inkább csak információs csomagot állítanak össze a konszolidáláshoz, nem egy komplett IFRS beszá-

molót készítenek, így az ő esetükben előfordulhat, hogy tartogat meglepetéseket az új feladat.  

Miért jó ez? Mi a hátránya?

Az IFRS alkalmazás egyik legnagyobb előnyének azt tartják, hogy egy határokon átnyúló egységes

szabályrendszer, ami a mai globális világban nagyon egyszerűen összehasonlíthatóvá tesz különböző

társaságokat (például egy magyar társaságot egy új-zélandi, vagy szingapúri társasággal). Ha nem

megyünk ilyen messzire, csak mondjuk a régióban maradunk, akkor egy ilyen összehasonlíthatóság

komoly versenyelőnyt is jelenthet a versenytársakhoz képest. 

Azt azonban észre kell venni, hogy mivel egy jelentős körnek csak opcionális az IFRS alkalmazása, sőt 

a magyarországi vállalkozások egy igen jelentős köre – a könyvvizsgálati kötelezettség alá nem eső 

társaságok – ki vannak zárva az alkalmazásból, előfordulhat, hogy éppen, megnehezedik az össze-

hasonlíthatóság. 



Hosszú távon nem szerencsés, ha két beszámolási keretelv létezik egymás mellett, bár erre jelenleg

globális szinten is rengeteg példa akad. Biztos, hogy kisebb-nagyobb zavart okoz, ha van olyan vállal-

kozás, amelyiknek továbbra is mindkét keretelv szerint el kell készítenie a beszámolóját (akár adat-

szolgáltatáshoz, akár adóbevallásokhoz), melyek közül az IFRS tekinthető majd az elsődleges keret-

elvnek. Ilyen esetben a várt költség és adminisztrációs teher csökkenés is elmarad. Ebből kifolyólag

nem lenne meglepő, ha a kezdeti tapasztalatok kiértékelése után, illetve egy átmeneti időszak után 

az érintettek köre akár önkéntes, akár kötelező alapon tovább bővülne. 

Milyen kapcsolódó szabályok változását vonja ez maga után?

Mivel az IFRS a magyar számvitel szabályoktól lényegesen eltérő értékelési elveken alapszik, a törvény-

alkotónak foglalkoznia kell az IFRS szerint beszámolót készítők adóalapjának meghatározásával. Szintén

komoly kihívást fog jelenteni a szabályozó számára, hogy a nemzetközi elvek szerint meghatározott

adóalap szerint kalkulált társasági adó és iparűzési adó hasonló adóztatást eredményezzen, mint a

magyar számviteli szabályok szerint adózó versenytársaknál. Hiszen az egyenlő elbánás elvét szem előtt

tartva nem várható el, hogy akár az IFRS vagy akár a magyar számvitelt szabályok szerint beszámolót

készítő előnyt élvezzen e tekintetben. 

Mindenesetre az IFRS-t választók körében a váltás tekintetében fontos mérlegelési szempont lesz a jövő-

beli adóztatás felmérése. Ez mindenképpen alapos adótervezést igényel, mert a váltás akár jelentősebb

adózási előnyökkel vagy hátrányokkal is járhat majd.

Hogy pontosan hogyan változnak meg a kapcsolódó jogszabályok, még nem lehet tudni. A határozat a

nemzetgazdasági minisztert jelöli ki arra, hogy 2015. szeptember 30-ig a feladatkörükben érintett 

miniszterek bevonásával az érintett jogszabályok módosításait készítse elő. A határozat alapján szintén

a nemzetgazdasági miniszter feladata, hogy az IFRS-ek és azok kiegészítései teljes körű magyar nyelvű

fordításáról, a már rendelkezésre álló fordítások ellenőrzéséről, javításáról, valamint az IFRS Foundation

által kibocsátott szakkönyvek magyar nyelvre történő fordításáról, azok Magyarországon bárki számára

hozzáférhetővé tételéről és a felmerülő költségek fedezetéről gondoskodjon.

Hogyan kell készülniük a könyvelőknek?

Ha valaki IFRS szerint állítja össze a beszámolóját, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok

irányítását, vezetését és az éves beszámoló összeállítását csak olyan személy végezheti, aki

» IFRS regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, vagy

» IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló.

Emellett egy IFRS beszámolót készítő társaság jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói

feladatainak ellátására is csak IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló részére adható megbízás. 

Az IFRS regisztráció szakképesítéshez kötött, azaz IFRS szakon megszerzett mérlegképes könyvelői

szakképesítés alapján lehet kérni az IFRS minősítés bejegyzését.

Hogyan készüljön a társaság informatikai szempontból?

Az IFRS keretelvek szerinti beszámoló elkészítése jelentős mennyiségű és az eddigiektől lényegesen eltérő

tartalmú adatszolgáltatást kíván meg a társaságoktól. Az IFRS értékelési, besorolási és közzétételi kívánal-

maknak való megfelelésnek elengedhetetlen feltétele egy jól testreszabott vállalati információs rendszer.

Ez jelentős informatikai fejlesztéseket és többletköltséget jelenthet a társaságoknak, viszont egy jól

kialakított rendszer tényleges adminisztrációs teher csökkentést eredményezhet közép és hosszú távon.

Az átállás megtervezését érdemes időben megkezdeni, mert az IFRS alkalmazásának első évében két

összehasonlító év IFRS adataival is kell már rendelkezni. 
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Jelen hírlevélben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.  

A hírek szerzői igyekeztek olvasmányos, ugyanakkor szakszerű általános információval szolgálni. 

A leírtak általános jellegéből adódóan, valamint az esetleges jogszabályi változások miatt kérjük, 

hogy a leírtak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban lépjenek kapcsolatba velünk.

A WTS Klient csoport szolgáltatásai:

» Adótanácsadás

» Pénzügyi tanácsadás

» Jogi tanácsadás

» Könyvelés

» Bérszámfejtés

A WTS Klient cégcsoport 2014-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat a határokon átívelő számviteli és adózási szolgáltatásokért.


