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A számviteli törvény változásai 2021-ben

Kis Gábor
„2021. január 1-étől

az adójogszabályok
mellett a számviteli
törvény is több
helyen változott. A
változások nyomon
követése azért is
fontos, mert azokat
– a számviteli
törvény
rendelkezései
alapján - át kell
vezetni a társaságok
számviteli
politikáin is. A
változások a
következő
területeket
érintették.”
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Tőketartalék
időpontja

Mivel a tőketartalék emelése nem
értelmezhető önállóan, ezért a
tőketartalék emelése csak a
jegyzett tőke emeléssel egyidejűleg
valósulhat meg. Ez az ázsiós
tőkeemelés. A változás tehát az
ázsiós
tőkeemeléshez
kapcsolódóan a jegyzett tőke és a
tőketartalék könyvelése közötti
összhang megteremtését szolgálja.

növekedésének Eredménytartalék
újabb jogcímen

Mivel a társaságok sok esetben
megváltoztathatják
a
változásbejegyzési kérelemben a
cégadat változásának (így többek
között a tőkeemelésnek) az
időpontját, ezért a cégadat
változásának időpontja határozza
meg a könyvviteli elszámolás
időpontját is. Ennek megfelelően
2019. év végével módosult a
számviteli törvénynek a jegyzett
tőke változásának könyvelési
időpontjára vonatkozó előírása,
viszont
nem
változott
a
tőketartalék
változásának
könyvelési
időpontjára
vonatkozó előírás.
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növekedés

Az
eredménytartalék
növekedéseként kell kimutatni az
osztalék
miatti
kötelezettség
elengedett
összegét,
ha
a
jóváhagyott osztalékból származó
követelését a gazdasági társaság
tulajdonosa (tagja) elengedi. A
könyvelés időpontja az elengedés
időpontja. Ennek indoka, hogy
mivel korábban a jóváhagyott
osztalékot az eredménytartalék
terhére kellett elszámolni, ezért ha
a tulajdonos annak összegét a
későbbiekben elengedi, akkor azt
indokolt
közvetlenül
az
eredménytartalék – mint eredeti
forrás
–
javára
(és
nem
bevételként) elszámolni.
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Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások
A követelés engedményezését 2021-ben már
nettó módon kell könyvelni. Korábban
követelés engedményezésénél a követelés
átruházásból befolyt ellenértéket (piaci érték)
az egyéb bevételek között, míg az átruházott
követelés könyv szerinti értékét az egyéb
ráfordítások között kell könyvelni. Az új
szabályok
alapján
csak
a
követelés
engedményezés nyereségét/veszteségét kell
könyvelni, előjeltől függően vagy az egyéb
bevételek, vagy az egyéb ráfordítások között.
Még többeket érintően, de ugyanezen logika
mentén változik az immateriális javak és
tárgyi eszközök értékesítésének könyvelése
is. A módosított jogszabály értelmében
immateriális javak értékesítésének már csak a
nyereségét/veszteségét
kell
könyvelni,
előjeltől függően vagy az egyéb bevételek, vagy
az egyéb ráfordítások között
Átalakulás – lekötött tartalék
A lekötött tartalékban fedezetet kell képezni
az átalakulással közvetlenül összefüggően
keletkező adófizetési kötelezettségre, ha az
adófizetési kötelezettség a jogutódot terheli.
A módosítás azt a célt szolgálja, hogy egy
átalakulás esetén létrejövő gazdasági társaság
tőkéje a vagyonmérlegben olyan összegben
kerüljön meghatározásra, amely ténylegesen a
jogutód gazdasági társaság rendelkezésére áll.
Ez az eset jellemzően akkor fordul elő,
amennyiben például - nem kedvezményezett
átalakulás esetén - a kivált gazdasági társaság
az eszközöket felértékeli, ezáltal adófizetési
kötelezettsége keletkezik.

utolsó napja, konszolidált beszámoló esetén
pedig a mérlegfordulónapot követő hatodik
hónap utolsó napja. A jövőben amennyiben
az adott cég értékpapírjait az Európai
Gazdasági
Térség
bármely
államának
szabályozott piacán forgalmazzák, az éves
beszámoló és a konszolidált éves beszámoló
letétbe
helyezési
kötelezettségének
határideje egyaránt az adott üzleti év
mérlegfordulónapját követő negyedik hónap
utolsó napja.
A
2021.
évi
gazdasági
események
könyvelésekor már a fenti rendelkezéseket
kell alkalmazni és biztosítani szükséges, hogy
a társaságok számviteli politikáin átvezetésre
kerüljenek a fenti módosítások.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Beszámoló letétbe helyezésének időpontja
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések
alapján a beszámoló letétbe helyezésének
időpontja
főszabály
szerint
a
mérlegfordulónapot követő ötödik hónap
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