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INFORMATIONSBRIEF

a 2016-os üzleti évtől alkalmazandó jelentős
számviteli törvényi változásokról

Über die wesentlichen Veränderungen des
Gesetzes der Rechnungslegung, die ab dem
Geschäftsjahr 2016 anzuwenden sind

Az
Európai
Unió
2013/34/EU
irányelvével
összhangban változik a számvitelről szóló törvény.

Im Einklang mit der Richtlinie 2013/34/EU der
Europäischen Union verändert sich das Gesetz über
die Rechnungslegung.
Die neuen Regelungen müssen zuerst für das
Geschäftsjahr 2016 angewendet werden. Im
Einklang damit sind noch Veränderungen von
weiteren Gesetzen, Verordnungen bis Ende des
Jahres nötig.

Az új szabályokat először a 2016-os üzleti évre kell
alkalmazni. Ezzel összhangban további törvények,
kormányrendelet módosítására van még szükség az
év végéig.
Tulajdonosi
részesedéshez
fogalmak változásai

kapcsolódó

Új fogalomként jelenik meg a jelentős tulajdoni
részesedés, amely a más vállalkozó tőkéjében 20
százalékot meghaladó jogot jelent.
2016-tól a társult vállalkozás nem számít a
számviteli törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak.

Veränderungen der Begriffe,
Eigentümerbeteiligung knüpfen

die

sich

an

Als neuer Begriff erscheint die bedeutende
Eigentümerbeteiligung, die ein Recht von mehr als
20 Prozent von dem Kapital eines anderen
Unternehmers bedeutet.
Ab 2016 gilt das beigesellte Unternehmen nicht als
verbundenes
Unternehmen
laut
des
Rechnungslegungsgesetztes.

Egyszerűsített éves beszámoló és konszolidált
éves beszámoló értékhatára

Wertgrenze
des
vereinfachten
konsolidierten Jahresabschlusses

2016-tól az a vállalkozó készíthet egyszerűsített
éves beszámolót, aki az üzleti évet megelőző két
évben a következő három mutatószámból kettőt
nem lép túl: 1.200 millió forintos mérlegfőösszeg,
2.400 millió forintos nettó árbevétel, 50 fő átlagos
foglalkoztatott az üzleti évben.

Ab
2016
kann
das
Unternehmen
einen
vereinfachten Jahresbericht erstellen, der in zwei
Jahren vor dem Geschäftsjahr zwei von den
folgenden drei Kennzahlen nicht überschreitet:
Bilanzsumme von 1.200 Mio. HUF, Umsatz von
2.400 Mio. HUF, durchschnittliche Zahl der
Angestellten von 50 im Geschäftsjahr.
Die
Regelungen,
die
die
Erstellung des
vereinfachten Jahresberichtes aus anderen Gründen
verbieten, bleiben weiterhin gültig.
Laut diesen dürfen die offene Aktiengesellschaft, die
Muttergesellschaft, die Gesellschaft mit öffentlicher
Interesse
und
die
Gesellschaft,
deren
ausgegebenen Wertpapiere für Aktienhandel
genehmigt wurden, oder die Genehmigung schon
beantragt wurde, keinen vereinfachten Jahresbericht
erstellen.
Die auf die Erstellung des konsolidierten
Jahresberichts beziehende Wertgrenze steigt weiter.
Diejenige
Muttergesellschaft
muss
keinen
konsolidierten Jahresbericht über das Geschäftsjahr
erstellen, die in zwei Jahren vor dem Geschäftsjahr
zwei von den folgenden drei Kennzahlen nicht
überschreitet: Bilanzsumme von 6 Mrd. HUF,

Az egyszerűsített beszámoló készítését egyéb okból
tiltó szabályok továbbra is érvényben maradtak.
Ezek alapján nem készíthet egyszerűsített
beszámolót
a
nyilvánosan
működő
részvénytársaság,
az
anyavállalat,
a
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó, és az a
gazdálkodó, amelynek a kibocsátott értékpapírjait
tőzsdei
kereskedésre
engedélyezték
vagy
kérelmezték már az engedélyét.
Tovább nő a konszolidált beszámoló készítésére
vonatkozó értékhatár. Annak az anyavállalatnak
nem kell az üzleti évről konszolidált beszámolót
készítenie, aki az üzleti évet megelőző két évben a
következő három mutatószámból kettőt nem lép túl:
6 milliárd forintos mérlegfőösszeg, 12 milliárd
forintos
nettó
árbevétel,
250
fő
átlagos
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und

des

foglalkoztatott az üzleti évben.

Umsatz von 12 Mrd. HUF und durchschnittliche Zahl
der Angestellten von 250 im Geschäftsjahr

Osztalék elszámolása

Verrechnung der Dividende

Az osztalékot abban az üzleti évben kell elszámolni,
amikor a kifizetéséről szóló döntés megszületik.
Ennek a módosításnak a következtében 2016-tól
nem kell osztalék előtti és utáni beszámolót és
könyvvizsgálói jelentést készíteni.

Die Dividende muss in dem Geschäftsjahr
verrechnet werden, in dem die Entscheidung über
ihre Auszahlung getroffen wird. Infolge dieser
Veränderung soll ab 2016 kein Jahresbericht und
kein Bericht der Wirtschaftsprüfung vor und nach der
Dividende erstellt werden.
Als Dividende kann eine Summe von der mit dem
versteuertem Gewinn ergänzenden Gewinnrücklage
ausgezahlt werden, wobei die Summe des mit der
gebundenen
Rücklage
und
der
positiven
Bewertungsrücklage verminderten Eigenkapitals
nach der Auszahlung nicht unter die Summe des
gezeichneten Kapitals sinkt.

Osztalékként az adózott eredménnyel kiegészített
eredménytartalékból, olyan összeg fizethető ki, hogy
a lekötött tartalékkal és pozitív értékelési tartalékkal
csökkentett saját tőke összege a kifizetés után nem
csökkenhet a jegyzett tőke összege alá.

Üzleti vagy cégérték kimutatása

Aufzeichnung des Geschäfts- und Firmenwerts

A továbbiakban nem lehet üzleti vagy cégértéket
kimutatni, ha valaki a megvásárolt társaságban
minősített többséget (legalább 75 százalékot)
szerez. A teljes vételárat a részesedés bekerülési
értékeként kell kimutatni.

Terven
felüli
értékcsökkenés
továbbra
is
elszámolható, de 2016-tól nem írható vissza abban
az esetben sem, ha az elszámolásra okot adó
körülmény időközben megszűnt.

Im Weiteren kann man keinen Geschäfts- oder
Firmenwert ausweisen, wenn man qualifizierte
Mehrheit (mindestens 75 Prozent) in der gekauften
Gesellschaft erwirbt. Der ganze Einkaufspreis muss
als Anschaffungswert der Beteiligung ausgewiesen
werden.
Der schon früher so in Bestand genommene
Geschäfts- oder Firmenwert muss mit ihrem
Buchwert vom 31.12.2015 während der Eröffnung
des Jahres 2016 auf die verbundene Beteiligung
übertragen werden.
Geschäft- oder Firmenwert – positiver oder
negativer - kann nur dann nachgewiesen werden,
wenn der
für die gekaufte Gesellschaft,
Niederlassung, Geschäftsnetz bezahlte Gegenwert
höher oder niedriger ist, als ihr in Bestand
genommener,
mit
den
Verbindlichkeiten
verminderter Wert.
Die ganze Amortisation dieses auf diese Weise
gebildeten Geschäfts- oder Firmenwerts muss man
mindestens in 5, höchstens in 10 Jahren
verrechnen.
Amortisation über Plan kann weiterhin verrechnet
werden, aber ab 2016 kann es auch in dem Fall
nicht zurückgeschrieben werden, wenn der Grund
der Verrechnung inzwischen entfällt.

Mérleg formája

Form der Bilanz

A jelentős tulajdoni részesedés, mint fogalom
megjelenésével összhangban, a mérlegben is
megjelentek ezek az új mérlegtételek a befektetett
eszközök,
követelések,
értékpapírok
és
kötelezettségek mérlegcsoportokban.
Az osztalékfizetés szabályának változása miatt
megszűnik a mérleg szerinti eredmény sor, helyette
adózott eredmény sor szerepel a saját tőke elemei
között.

Im Einklang mit der Erscheinung des Begriffs der
bedeutenden Eigentümerbeteiligung sind auch in
der Bilanz diese neuen Bilanzposten in den
Bilanzgruppen Anlagevermögens, Forderungen,
Wertpapiere und Verbindlichkeiten erschienen.
Wegen der Änderung der Regelung der
Dividendenauszahlung erlöscht sich die Reihe des
Bilanzergebnisses, statt diesem wird das versteuerte
Ergebnis unter den Posten des Eigenkapitals
vorkommen.

A korábban már így állományba vett üzleti vagy
cégértéket 2015. december 31-i könyv szerinti
értéken a kapcsolódó részesedésre át kell vezetni a
2016-os év nyitása során.
Üzleti vagy cégérték, legyen az pozitív vagy negatív,
csak akkor mutatható ki, ha a megvásárolt
társaságért, telephelyért, üzlethálózatért fizetett
ellenérték magasabb vagy alacsonyabb, mint a
tételesen állományba vett, kötelezettségekkel
csökkentett értéke.
Az ilyen módon képzett üzleti vagy cégértéknek
legalább 5 év, legfeljebb 10 év alatt kell a teljes
értékcsökkenését elszámolni.

Eredménykimutatás formája

Form der Gewinn- und Verlustrechnung

Megszűnnek
a
rendkívüli
tételek
az
eredménykimutatásban. A korábban itt szereplő
tételeket a törvény az egyéb bevételek és
ráfordítások és a pénzügyi műveletek bevételei és
ráfordításai közé sorolta be.

Die außerordentlichen Posten der Gewinn- und
Verlustrechnung werden gelöscht. Das Gesetz hat
die früher hier stehenden Posten in die sonstigen
Einnahmen und Aufwendungen und in die
Finanzerträgen
und
Finanzaufwendungen
eingeordnet.
Unter die Finanztransaktionen wurden die Posten
eingeordnet, die sich auf Beteiligung oder auf
Wertpapiere beziehen oder zur Auflösung ohne
Rechtsnachfolge oder mit Nachfolger gehören.
Die anderen außerordentlichen Posten sind zu den
sonstigen Einnahmen gelangen, unter anderen die
Übergabe des Apports, das Schuldenübernehmen
ohne Gegenposten, Erlassung von Forderungen,
Entwicklungsförderung,
Vermögensübergabeübernahme ohne Erstattung.

A pénzügyi műveletek közé kerültek azok a tételek,
amelyek
részesedéshez
vagy
értékpapírhoz
kapcsolódnak, valamint a jogutódlás nélkül vagy
jogutóddal történő megszűnéshez tartoznak.
A többi rendkívüli tétel az egyéb bevételek közé
került, többek között a nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás
átadása,
ellentételezés
nélküli
tartozásátvállalás, követelés elengedés, fejlesztési
célú támogatás, térítés nélküli eszközátadás-átvétel.
Az osztalékfizetés módosításával összhangban
változott az eredménykimutatás vége is. 2016-tól az
eredménykimutatás utolsó sora az adózott
eredmény lesz.
Az
eredménykimutatás
alkalmazható 2016-tól.

„B”

változata

nem

Im Einklang mit der Veränderung der Ausschüttung
hat sich auch das Ende der Gewinn- und
Verlustrechnung verändert. Von 2016 wird das
versteuerte Ergebnis die letzte Reihe der Gewinnund Verlustrechnung sein.
Die Version B der Gewinn- und Verlustrechnung
kann ab 2016 nicht mehr angewendet werden.

Kiegészítő melléklet tartalma

Inhalt der ergänzenden Beilage

A kiegészítő mellékletben bemutatandó adatok köre
bővül éves beszámoló és konszolidált éves
beszámoló készítése esetén a következő elemekkel:

Der Kreis der in der ergänzenden Beilage
darzustellenden Angaben erweitert sich im Falle von
Erstellung
von
Jahresbericht
bzw.
von
konsolidiertem Jahresbericht mit den folgenden
Elementen:
- die Lohnbeiträge der Arbeitnehmer müssen
je nach Abteilungen/Gruppen gezeigt werden
- die wichtigsten Posten der in Anspruch
genommenen Dienstleistungen müssen je
nach Titeln aufgeführt werden
- die Summe und Charakter der Einnahmen,
Aufwendungen
und
Kosten
von
außerordentlicher Größe oder Vorkommen
müssen laut der Rechnungslegungspolitik
dargestellt werden

-

-

a munkavállalók bérjárulékait is be kell
mutatni állománycsoportonként
jogcímenként részletezni kell az igénybe vett
szolgáltatások jelentős tételeit
a kivételes
bevételek,
összegét és
számviteli
szerint

nagyságú vagy előfordulású
ráfordítások
és
költségek
azok jellegét be kell mutatni, a
politikában
meghatározottak

Az egyszerűsített éves beszámoló soraiból a
jelentős tételeknek a tartalmát be kell mutatni a
kiegészítő mellékletben.

Der Inhalt der bedeutenden Posten von den Reihen
des vereinfachten Jahresberichts muss in der
ergänzenden Beilage dargestellt werden.

A módosított számviteli törvény tételesen felsorolja,
az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő
mellékletének tartalmát.

Das modifizierte Gesetz der Rechnungslegung führt
einzeln den Inhalt der ergänzenden Beilage des
vereinfachten Jahresberichts auf.

A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és
eredménykimutatáshoz
kapcsolódó
adatokat,
magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni,
ahogyan a tételek a mérlegben és az
eredménykimutatásban szerepelnek.

Die Angaben und Erklärungen, die in der
ergänzenden Beilage vorkommen und sich an die
Bilanz und an die Gewinn- und Verlustrechnung
knüpfen, müssen in der Reihenfolge vorgestellt
werden, wie die Posten in der Bilanz und Gewinnund Verlustrechnung vorkommen.

Üzleti jelentés könyvvizsgálata

Wirtschaftsprüfung des Geschäftsberichts

A könyvvizsgálónak ellenőriznie kell és a
jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy az üzleti
jelentés összhangban van a beszámolóval, a
számviteli törvénnyel és más jogszabályokkal. Ha
tudomására jutott lényeges hiba, akkor a
jelentésben utalnia kell rá, és bemutatni a hibás
közlés jellegét.

Der Wirtschaftsprüfer muss es kontrollieren und sich
darüber äußern, dass der Geschäftsbericht mit dem
Jahresbericht,
mit
dem
Gesetz
der
Rechnungslegung
und
mit
anderen
Rechtsvorschriften in Einklang steht. Wenn ein
bedeutender Fehler zu seiner Kenntnis kommt, dann
muss er in seinem Bericht darauf hinweisen und den
Charakter der falschen Mitteilung vorstellen.

Összehasonlíthatóság 2016-ban

Vergleichbarkeit in 2016

A 2016-os beszámolóban a tárgyévi adatok
összehasonlíthatóságát az előző évi adatokkal úgy
kell biztosítani, hogy az előző évi adatokat az új
mérleg és eredménykimutatás séma szerint kell
átrendezni.

Im Abschluss 2016 muss man die Vergleichbarkeit
der Angaben des Berichtsjahres mit den Angaben
des vorigen Jahres so gewährleisten, dass man die
Angaben des vorigen Jahres laut dem neuen
Schema der Bilanz
und der Gewinn- und
Verlustrechnung umordnen muss.

Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz.

Wenn Sie im Zusammenhang mit den oben
Erwähnten weitere Informationen möchten,
wenden Sie mit Vertrauen an unsere Mitarbeiter.
E-mail: info@itag-audit.hu
Web: www.itag-audit.hu

E-mail: info@itag-audit.hu
Weblapunk: www.itag-audit.hu
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét.

Unser Informationsbrief dient als Orientierung,
beinhaltet die Gesetzänderungen nicht vollständig
und ersetzt die gründliche Kenntnisse der Gesetze
und deren Modifizierungen nicht.

