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„A Kormány
határozatban hagyta
jóvá a nemzetközi
pénzügyi beszámolási
standardok (IFRS)
egyedi beszámolási
célokra történő
magyarországi
bevezetésének
lehetőségét és
ütemezését.”

A Kormány határozatban hagyta jóvá A 2015. június 12-én kelt 1387/2015.
a nemzetközi pénzügyi beszámolási számú Kormány határozat szerint a
standardok (IFRS) egyedi beszámolási bevezetés ütemezése a következő:
célokra történő magyarországi bevea) 2016.
január
1-jétől
zetésének lehetőségét és ütemeválasztható
zését.
a) a Magyar Nemzeti Bank (a
A vállalatok versenyképességének
továbbiakban: MNB) által
fenntartásához jelentősen hozfelügyelt intézmények kizájárul, ha beszámolójukat nemvételével
zetközi standardok szerint készítik
aa)
azon
vállalkozások
el. Felmérések eredményei egyérszámára, amelyek értéktelműen azt jelzik, hogy a hazai vállapapírjait az Európai Gazlkozások nagy számban felismerték
dasági Térség (a továbbiakennek jelentőségét. Az IFRS beveban: EGT) bármely tagálzetése gondos és alapos tervezést
lamának szabályozott piacán
igényel, amit érdemes minél előbb
forgalmazzák,
megkezdeni. A sikeres átállás feltétele
ab) anyavállalati döntés alapa megfelelő oktatás, illetve a technikai
ján azon vállalkozások száiránymutatások és tréning anyagok
mára, amelyek legfelsőbb
rendelkezésre állása.
anyavállalata a konszolidált
beszámolóját az IFRS-ek
A nemzetközi csoporthoz tartozó
alapján készíti el;
vállalatok számára az IFRS bevezetése
jelentős költségmegtakarítással járb) 2017. január 1-jétől kötelező
hat, ami legfőképpen a szervezetekre
ba) azon vállalkozások szánehezedő adminisztratív terhek csökmára, amelyek értékpapírjait
kenésében mutatkozik meg. Ezek a
az EGT bármely tagállamának
vállalatok a jövőben sok esetben
szabályozott
piacán
formegspórolhatják a kétféle pénzügyi
galmazzák,
kimutatás-csomag elkészítésével járó
bb) a hitelintézetek és a
többletmunkát, hiszen elegendő lesz
hitelintézetekkel egyenértékű
az IFRS szerint bemutatniuk az
prudenciális szabályozásnak
eredményeiket. A pénzintézetek esemegfelelő pénzügyi vállalkotében a közös európai felügyelet
zások számára, a szövetkezeti
miatt különösen fontos az IFRS alhitelintézetek
kalmazása.
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és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjában részt vevő egyéb hitelintézetek,
valamint egyes kisebb méretű hitelintézetek
kivételével;

d) 2018. január 1-jétől kötelező
a szövetkezeti hitelintézetek és a szövetkezeti
hitelintézetek integrációjában részt vevő egyéb
hitelintézetek, valamint a bb) alpont szerinti egyes
kisebb méretű hitelintézetek számára.

c) 2017. január 1-jétől választható
ca) a biztosítók számára, a szolvencia II. Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
szabályozás alá nem tartozó biztosító foglaltak személyre szabott értelmezésével kapegyesületek kivételével,
csolatban keressék munkatársainkat.
cb) az MNB felügyelete alá tartozó, az
előzőekben nem említett intézmények
számára, a pénztárak kivételével,
cc) az előzőekben nem említett, könyvvizsgálati kötelezettség alá eső társaságok
számára;

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
Igazgató

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil: +36 20 945 5040
E-mail: gabor.kis@finacont.com
Web: www.finacont.com

2015. június 30.

