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Kis Gábor
„A számviteli törvény

2020. január 1.
napjától hatályos
változásai azt a
jogalkotói szándékot
tükrözik, hogy a
magyar szabályozás
közelebb kerüljön a
Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási
Standardok
szabályaihoz. A
jogszabálymódosításo
k elsősorban a
projektelszámolás új
szabályait rögzítik a
törvényben.
A számviteli törvény
változásait a
számviteli
politikában a
törvénymódosítás
hatályba lépését
követő 90 napon
belül kell átvezetni.”

A számviteli törvény 2020. januárEmiatt például a korábbi szabályozás
1. napjától hatályos változásai azt a alapján addig nem lehetett az
jogalkotói szándékot tükrözik, eredményt kimutatni, amíg az száz
hogy a magyar szabályozás százalékig nem volt biztosnak
közelebb kerüljön a Nemzetközi tekinthető, ez azonban szemben
Pénzügyi Beszámolási Standardok állt a valódiság elvével, így ezen a
szabályaihoz.
A gyakorlaton
változtatott
a
jogszabálymódosítások elsősorban törvényalkotó.
a projektelszámolás új szabályait
2. Árbevétel
számviteli
rögzítik a törvényben.
elszámolása
A számviteli törvény változásait a Új számviteli szabályok léptek
számviteli
politikában
a hatályba az árbevétel számviteli
törvénymódosítás
hatályba elszámolásával kapcsolatban, ezek
lépését követő 90 napon belül azonban csak az értékesítés nettó
kell átvezetni.
árbevételének
egy
jól
csoportjára
a meghatározott
alkalmazandók
(projekt
elszámolás új szabályai). Az új
1. Számviteli
alapelvek bevétel elszámolási szabályokat
pontosítása
először a 2020-as évről beadott
kell
majd
A számviteli törvény változásai beszámolóban
miatt az alapelvek alkalmazási alkalmazni azzal, hogy a 2020
sorrendjét is pontosítani kellett. A január 1-jét megelőzően kötött
viszont
nem
módosítás hatására szinkronba szerződésekre
kötelező
alkalmazni.
került a számviteli kimutatás és
A
fontosabb
következőek:

változások

tényleges gazdasági folyamat,
ugyanis az eddigi számviteli
előírások a hazai gyakorlatban az
óvatosság elvét helyezték előtérbe
a valódiság elvével szemben.
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Az új szabályokhoz kapcsolódóan
több új fogalmat is bevezetett a
jogalkotó: ilyen a „szerződés
elszámolási egység”, „teljesítési
fok”, „készültségi fok”.
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Az új elszámolási szabályoknak megfelelően
mérni kell, hogy az adott üzleti évben
elvégzett munka milyen arányban áll az összes
szerződés szerint elvégzendő munkához
képest, s az így kapott aránynak megfelelő
bevételt kell elszámolni az adott üzleti évben
az összes szerződés (vagy szerződéscsoport)
szerint járó bevételekhez képest.
A számviteli politikában a teljesítési fok,
készültségi fok, arányszámítás módszerének,
keretelveinek bemutatását a törvényalkotó
kötelezően előírta.

6. Időbeli
bővülése

3. Kis értékű eszköz értékcsökkenése
A
társasági
adó
törvény
korábbi
módosításához
igazodva
a
számviteli
törvényben is megváltozott az egy összegben
elszámolható értékcsökkenés összeghatára. A
törvény hatálya alatt működő vállalkozás
esetében – saját döntése alapján – a 2020.
január 1-jét követően használatba vett,
200.000,- forint beszerzési érték alatti
eszközök értékcsökkenése egy összegben is
elszámolhatóvá vált.
4. Eredménytartalék
bővülése

növekedésének

A törvénymódosításnak megfelelően 2020.
évtől az eredménytartalék növekedéseként
kell kimutatni a pótbefizetés összegét a
lekötött
tartalékkal
szemben,
ha
a
pótbefizetésből származó követeléséről a
gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) lemond.
A növekedést a lemondás időpontjával kell a
könyvekben rögzíteni.
5. Céltartalék
bővülése

képzési

Az
adózás
előtti
eredmény
terhére
céltartalékot kell képezni immáron a
hátrányos szerződésből eredő veszteségre is. A
hátrányos szerződés fogalma az új bevétel
elszámolás kapcsán került bevezetésre.
Hátrányosnak tekintjük azt a szerződést,
amely nagy valószínűséggel veszteséget okoz
vagy hátrányos jogkövetkezmények nélkül
nem mondható fel. Ilyen szerződések esetében
a várható veszteséget meg kell becsülni,
számításokkal alá kell támasztani, és
analitikusan nyilván kell tartani.

kötelezettség

körének

Aktív
időbeli
elhatárolásként
(nettó
árbevétellel szemben) kell kimutatni a
különbözetet, ha a szerződés elszámolási
egységével kapcsolatos készültségi fok alapján
elszámolható nettó árbevétel meghaladja a
már az üzleti évben elszámolt nettó árbevétel
összegét.
Passzív időbeli elhatárolásként (nettó
árbevétellel szemben) kell kimutatni, ha a már
elszámolt árbevétel meghaladná a szerződés
elszámolási egységével kapcsolatos készültségi
fok alapján elszámolható árbevétel összegét.
7. Vásárolt készletek bekerülési értéke
Az egyedi megrendelésű termékértékesítések,
szolgáltatásnyújtások esetén a készültségi fok
arányában köteles bevételt elszámolni a
gazdálkodó
szervezet
akkor
is,
ha
bevételszámla kiállítására a megkötött
szerződés (szerződéscsoport) alapján nem
került sor.
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elhatárolások
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8. Eredménykimutatás
tartalmi változásai

tételeinek

A jogalkotó az eredménykimutatás tételeinek
tartalmát két szakasszal bővítette ki, melyek
szintén
az
új
árbevétel
elszámolási
szabályokkal hozhatók összefüggésbe. A
módosítás szerint az értékesítés nettó
árbevételét:
•

•

növeli az az összeg, amellyel a
szerződés elszámolási egysége teljes
szerződéses ellenértékének teljesítési
fok arányában számított összege
meghaladja a szerződés elszámolási

egységével kapcsolatban elszámolt
árbevételt,
csökkenti az az összeg, amellyel a
szerződés
elszámolási
egységével
kapcsolatban
elszámolt
árbevétel
meghaladja a szerződés elszámolási
egysége
teljes
szerződéses
ellenértékének teljesítési fok arányában
számított összegét.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban foglaltak személyre szabott
értelmezésével kapcsolatban keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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