FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Számviteli politika aktualizálási kötelezettsége
2016. január elsejei hatállyal
nemcsak az adótörvények, de a
számviteli
törvény
több
paragrafusa is módosult.

Kis Gábor

„A számviteli

törvény változásait
nem csak azok
alkalmazásának
hatálybalépése miatt
szükséges nyomon
követni, hanem
azért is, mert a
módosítások adott
esetben a törvény
alanyai által
kötelezően
elkészítendő
számviteli politika
rendelkezéseit is
érinthetik.”

Változtak az egyszerűsített éves
beszámoló, valamint az összevont
(konszolidált) éves beszámolókészítésre
vonatkozó
értékhatárok.
A
mikrogazdálkodói egyszerűsített éves
beszámoló készítéséhez szükséges
paraméterek
változatlanok
maradtak, azonban bővült azon
gazdálkodók köre, akik ezt a
beszámolókészítési formát nem
választhatják.

típus készíthető el. A Mérleg
szerinti eredmény sor megszűnése
okán
az
eredménykimutatás
kizárólag
az
adózás
előtti
eredmény levezetését tartalmazza.
Megszűntek a rendkívüli tételek,
így a korábban itt szerepeltetett
bevételeket és ráfordításokat vagy
az egyéb bevételek, ráfordítások,
vagy a pénzügyi műveletek
bevételei,
illetve
ráfordításai
között tudjuk elszámolni.

2016. január 1. óta még további
három alkalommal került sor a
számviteli törvény módosítására,
amelynek
egyéb,
kapcsolódó
Fogalmi változások következtében jogszabályi változtatás volt az oka.
bővítésre kerültek a mérleg
Befektetett pénzügyi eszközök,
Követelések, Értékpapírok és a
Kötelezettségek
megnevezésű
sorai, illetve megszűnt a Mérleg
szerinti eredmény tételsor.
A négy eredménykimutatás séma
helyett már csak kettőből
választhatnak
a
számviteli
törvény alanyai, ugyanis január
elsejétől mind az összköltség,
mind pedig a forgalmi költség
eljárással
készülő
eredmény
kimutatás esetében csupán az „A”

2016. november 10.
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Módosítással érintett törvény

Országgyűlés általi
elfogadás

Megjelenés

Számviteli törvény szabályainak
hatályba lépése

2016. évi IX. törvény a behajtási
költségátalányról

2016. március 17.

Magyar Közlöny 2016.
évi 39. szám

2016. március 24-től

2016. évi XLIV. törvény és egyes
pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról (könyvvizsgálói
törvény

2016. május 10.

Magyar Közlöny 2016.
évi 71. szám

Először a 2016. június 16-át követően
induló üzleti évről készített beszámolók
tekintetében kell alkalmazni

Magyar Közlöny 2016.
évi 87. szám

Először a 2017. évben induló üzleti
évről készített beszámolók tekintetében
kell alkalmazni, de a 2016. évben induló
üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazható

2016. évi LXVI törvény az egyes
adótörvények és más kapcsolódó
törvények, valamint a NAV-ról szóló
2010. évi CXXII. törvény
módosításáról

2016. június 07.

.

A számviteli törvény változásait nem csak azok
alkalmazásának
hatálybalépése
miatt
szükséges nyomon követni, hanem azért is,
mert a módosítások adott esetben a törvény
alanyai által kötelezően elkészítendő
számviteli
politika
rendelkezéseit
is
érinthetik.
A számviteli politika keretében írásban
rögzíteni kell - többek között - azokat a
gazdálkodóra
jellemző
szabályokat,
előírásokat,
módszereket,
amelyekkel
meghatározza, hogy mit tekint a számviteli
elszámolás, az értékelés szempontjából
lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek,
nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy
előfordulású
bevételnek,
költségnek,
ráfordításnak, továbbá meghatározza azt, hogy
a törvényben biztosított választási, minősítési
lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek
fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott
gyakorlatot milyen okok miatt kell
megváltoztatni.
A számviteli politika keretében el kell
készíteni:

•
•
•
•

az eszközök és a források leltárkészítési és
leltározási szabályzatát;
az eszközök és a források értékelési
szabályzatát;
az önköltségszámítás rendjére vonatkozó
belső szabályzatot, valamint
a pénzkezelési szabályzatot.

Törvénymódosítás esetén a változásokat
annak hatálybalépését követő 90 napon belül
kell a számviteli politikán keresztülvezetni,
így a gazdálkodóknak idén első ízben 2016.
március
30-ai
dátummal
kellett
felülvizsgálniuk
számviteli
politikájukat
(melynek elkészítéséért, módosításáért a
gazdálkodó képviseletére jogosult személy a
felelős).
Mivel maga a számviteli, könyvviteli
folyamat a gazdálkodó által meghatározott
számviteli politika előírásaival összhangban
zajlik,
ezért
annak
kialakításakor,
módosításakor
célszerű
előzetesen
egyeztetni a számviteli, könyvviteli teendők
ellátásával megbízott személlyel.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.
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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.

