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2022. évi számviteli változások

Kis Gábor

„A számvitel
szabályai 2022-től
több területen is
változnak. Többek
között nem kell
majd kötelezően
alkalmazni a
projektszámvitel
szabályait
sorozatgyártás
esetén, továbbá
változik a
támogatások és a
részben le nem
vonható áfa
elszámolása.
Kibővül a
könyvvizsgálói
jelentés tartalmi
köre is.”

A számvitel szabályai 2022-től
több területen is változnak.
Többek között nem kell majd
kötelezően
alkalmazni
a
projektszámvitel
szabályait
sorozatgyártás esetén, továbbá
változik a támogatások és a
részben le nem vonható áfa
elszámolása.
Kibővül
a
könyvvizsgálói jelentés tartalmi
köre is.

A
sorozatgyártás
esetében
nehézséget okozhat az áttérés a
projektszámvitelre, ezért a törvény
úgy változott, hogy ha a
szerződés(ek) tárgya terméknek
azonos munkafolyamattal, nagy
tömegben, sorozatosan történő
gyártására irányul, akkor a
vállalkozó dönthet úgy, hogy nem
alkalmazza a projektszámvitelt.
Egyéb esetekben azonban a
szabályozás változatlan.

Termékek
sorozatgyártásánál
Támogatások elszámolása
nem kötelező a projektszámviteli
elszámolás
Olyan fejlesztési támogatások
esetén, ahol a finanszírozás
A számviteli törvény 2020. január előlegek formájában történik, és
1-ével
vezette
be
a az elszámolásra csak hosszabb
projektszámviteli
elszámolási időt
követően
kerül
sor,
elveket az éven átnyúló, egyedi előfordulhat, hogy a támogatásból
megrendelések alapján készülő megvalósított
eszközök
a
termékekre, szolgáltatásokra. A támogatással történő elszámolás
jogszabály eredeti szövege alapján előtt üzembe helyezésre kerülnek,
ezen új módszerrel (a teljesítési és
utánuk
terv
szerinti
fok meghatározásával és az értékcsökkenés
kerül
árbevétel aktív, vagy passzív elszámolásra, míg a hozzájuk
elhatárolásával) kell meghatározni kapcsolódó támogatási bevételek –
a megrendelő igényei alapján az utólagos elszámolás miatt –
készülő nagy tömegben előállított csak
az
üzembe
helyezést
termékekhez kapcsolódó év végi követően, akár több év múlva
bevételt.
jelennek
meg.
Emiatt
a
támogatottnál egyik üzleti év
veszteséges,
míg
a
másik
nyereséges lesz, az eredmény ilyen
módon torzulhat.
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Az
összemérés
elvének
érvényesülése
érdekében az ilyen esetekben is a
dokumentáltan, várhatóan a támogatási
feltételek szerint megvalósuló fejlesztéseknél a
támogatási bevételt el lehet számolni az
időbeli elhatárolásokkal szemben (hasonlóan a
működési célú támogatások elszámolásához).
Részben le nem vonható áfa elszámolása
Az eddigi számviteli szabályozás szerint az Áfa
tv. szerinti ellenérték arányában megosztott
áfa le nem vonható része egyéb ráfordításként
került elszámolásra, míg a más módszerekkel
megosztott áfa le nem vonható része a
bekerülési érték része volt. Ezen változtat a
módosítás úgy, hogy a bármilyen módszerrel
történő
megosztás
eredményeképpen
létrejövő le nem vonható áfát is a tárgyévi
egyéb ráfordítások között kell elszámolni,
azaz megosztáson alapuló le nem vonható áfa
2022-től semmiképpen sem lehet a bekerülési
érték része.

szabályozott
piacán
forgalmazzák,
megfelelnek
az
Európai
Bizottság
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
az
egységes
elektronikus
beszámolási
formátumot
meghatározó
szabályozástechnikai standardok tekintetében
történő
kiegészítéséről
szóló
2019/815
felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt
előírásoknak.
Változás továbbá, hogy a könyvvizsgálói
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság az
éves beszámolóra, az egyszerűsített éves
beszámolóra, az összevont (konszolidált) éves
beszámolóra
vonatkozó
független
könyvvizsgálói
jelentés
visszavonására
kötelezheti a
könyvvizsgálói jelentés
kibocsátóját,
ha
az
a
független
könyvvizsgálói jelentés kibocsátására nem
volt jogosult, illetve ha a független
könyvvizsgálói jelentést nem jogszerűen
bocsátotta ki.
Egyéb változások

Kibővül a könyvvizsgálói jelentés tartalmi
köre,
illetve
szankcionálható,
aki
jogosulatlanul ad ki ilyen jelentést
A jogszabály értelmében a vállalkozótól
független könyvvizsgáló feladata az éves
beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló
valódiságának felülvizsgálata, a számviteli
törvény és a létesítő okirat előírásai
betartásának ellenőrzése, és ennek alapján az
éves beszámolóról, az egyszerűsített éves
beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását
tükröző vélemény kialakítása, a független
könyvvizsgálói
jelentés
elkészítése.
A
jogszabály meghatározza a könyvvizsgálói
jelentés kötelező tartalmi elemeit, amely
felsorolás kiegészül azzal, hogy annak a
tartalmaznia kell a könyvvizsgáló véleményét
arról, hogy azon vállalkozó pénzügyi
kimutatásai, amelynek értékpapírjait az
Európai Gazdasági Térség bármely államának

Ilyen többek között a know-how szellemi
terméken
belüli
átsorolása,
amely
egyértelműsíti, hogy a know-how a titkosság
révén jelent jogvédelmet, valamint a
helyesbítő számviteli bizonylatokra vonatkozó
előírások pontosítják, hogy számviteli
bizonylatnak nem csak a számla minősülhet
(hanem például nyugta is).
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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