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A számviteli törvény változásai 2016-tól 

A Parlament 2015. június 23-i plenáris ülésén elfogadta a számviteli törvény és egyéb pénzügyi 

törvények módosításáról szóló T/4852. számú törvényjavaslatot ami 2016. január 1-jei hatálybalépésével 

számos változást fog hozni a számvitelben. A módosítások a magyar jogszabályokat igyekeznek 

közelíteni az uniós irányelvekhez és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokhoz (IFRS). 

Aktuális hírlevelünkben ezek közül a következőket emeljük ki:  

 Rendkívüli tételek 

 Osztalék elszámolása 

 Jelentős tulajdoni részesedés 

 Értékhatárok megemelése 

 Kiegészítő melléklet  

 

Rendkívüli tételek 

Eltűnnek a beszámolóból a rendkívüli tételek - 

az egyéb, vagy pénzügyi műveletek ráfordításai, 

bevételei között kell kimutatni őket ezentúl. 

Ennek hatására az eredménykimutatás adózás 

előtti eredmény sora megegyezik majd a 

szokásos vállalkozási eredménnyel. 

Osztalék elszámolása 

Az osztalék összegét a jövőben a döntés 

napjával kell megjeleníteni a számviteli 

nyilvántartásokban, és nem annak az évnek a 

beszámolójában (eredménykimutatásában), 

amellyel kapcsolatban azt jóváhagyták. Ezzel 

megszűnik a mérleg szerinti eredmény fogalma, 

és az eredménykimutatás utolsó 

eredménykategóriája az adózott eredmény lesz 

(vagyis az eredménykimutatás csak az adózott 

eredményt fogja tartalmazni). Az előző üzleti évi 

adózott eredménnyel kiegészített szabad 

eredménytartalék csak akkor fizethető ki 

osztalékként, részesedésként, a kamatozó 

részvény tulajdonosának kamatként, ha a saját 

tőkének a lekötött tartalékkal és a pozitív 

értékelési tartalékkal csökkentett összege az 

osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény 

kamatának figyelembevétele(kifizetése) után 

sem csökken a jegyzett tőke összege alá.  

Jelentős tulajdoni részesedés 

Új tulajdonosi részesedési fogalomként 

megjelenik a 20 százalékot meghaladó jelentős 

tulajdoni részesedés más vállalkozás tőkéjében. 

Ez történhet értékpapírban, vagy egyéb módon 

megtestesülő jogon keresztül. Célja a 

hozzájárulás az említett vállalat 

tevékenységéhez. A jelentős tulajdoni 

részesedéseket új sorban kell kimutatni a 

befektetett pénzügyi eszközöknél. 

Értékhatárok megemelése 

Az egyszerűsített éves és konszolidált 

beszámoló készítésére vonatkozó értékhatárok 

emelkednek az adminisztrációs terhek 

csökkentésének érdekében. A jelenlegi 

értékhatárok az alábbiak szerint módosulnak 

2016. január 1-től: éves beszámoló 

készítéséhez a mérlegfőösszeg 500 millió forint 

helyett 1200 millió forint lesz, a nettó árbevétel 

1000 millió forintról pedig 2400 millió forintra nő. 

Az átlagos állományi létszám marad 50, tehát 

ebben nincs változás.  
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Kiegészítő melléklet változása 

A kiegészítő mellékletben ezentúl be kell mutatni 

a számviteli politikában meghatározott kivételes 

nagyságú vagy előfordulású bevételek és 

kiadások összegét, azok jellegét. Továbbá 

bizonyítani kell a befektetett pénzügyi eszközök 

megtérülési számításait. Be kell mutatni a  

 

fióktelepeket, a munkavállalók átlagos 

statisztikai állományi létszámát; bérköltségét és 

bérjárulékait pedig állománycsoportonként 

megbontva kell bemutatni. Az egyszerűsített 

éves beszámolóban elég a munkavállalók 

átlagos statisztikai létszámát szerepeltetni. 

 

Amennyiben a fenti változtatásokkal kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, szakértői csapatunk 

folyamatosan az Ön rendelkezésére áll azok megválaszolásában. 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 
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Kapcsolattartó  

Nemecz István  

Ügyvezető Igazgató 

E-Mail: Istvan.Nemecz@accace.com 

Tel: 06 1 4123535 

Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 250 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  
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