
 

 

 

A Magyar Közlöny 2016. június 15-i, 87. számában kihirdetésre került a 2016. évi LXVI. 
törvény, mely hatással van a számviteli törvény (2000. évi a C. törvény a számvitelről), illetve a 
kapcsolódó egyéb jogszabályok bizonyos előírásaira is.  
 
Mivel a múltban ügyfeleinktől számos kérdést kaptunk az IFRS bevezetéssel kapcsolatos 
várható számviteli törvény-változásokkal kapcsolatban, ezért segítségképpen az 
alábbiakban röviden bemutatjuk a hazai IFRS alkalmazást közvetlenül érintő 
módosításokat.  
 
A törvény, Közlönyben megjelent teljes szövegét ezen a linken tekinthetik meg: 
 

Összefoglaló: 
 

1. A legfontosabb és legjobban várt változás, hogy a hitelintézetek, továbbá a 

hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 

vállalkozások, az a biztosító, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség 

bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák és a Diákhitel Központ Zrt. a 2018. 

évben induló üzleti évről készített beszámolóikat kötelesek először az IFRS-

ek szerint elkészíteni. A 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóikra 

döntésük alapján alkalmazhatják az IFRS-ek előírásait.  

Fontos megjegyezni, hogy ez a módosítás alkalmazandó függetlenül attól, hogy az adott 
hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő 
pénzügyi vállalkozás értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának 
szabályozott piacán forgalmazzák-e. 
 

2. A törvénymódosítás megszüntet egy eddig fennálló bizonytalanságot és egyértelművé 

teszi, hogy a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolót saját döntése alapján 

a külföldi székhelyű vállalkozások bármely magyarországi fióktelepe 

összeállíthatja az IFRS-ek szerint. 

 
3. Az IFRS-t alkalmazó társaságok által készítendő és a kiegészítő mellékletben kötelezően 

bemutatandó saját tőke megfeleltetési tábla fogalmai további pontosításra 
kerültek.  
 
Ennek megfelelően a megfeleltetési táblában eredménytartalékként kell bemutatni:  
„az IFRS-ek szerinti éves beszámolóban kimutatott, korábbi évek halmozott – és a 
tulajdonosok részére még ki nem osztott – adózott eredmény, ideértve az IFRS-ek 
szerint a felhalmozott eredmény javára vagy terhére elszámolt összegeket is, amely az 
IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti egyéb átfogó 
jövedelmet – az átsorolási módosítások kivételével – nem tartalmazhat. Az így 
keletkezett összeget csökkenteni kell a fizetett pótbefizetés IFRS-ek szerint eszközként 
kimutatott összegével, és a fel nem használt fejlesztési tartaléknak a kapcsolódó, az IAS 
12 Nyereségadók című standard alapján számított halasztott adóval csökkentett 
összegével;”  
 

  

http://www.pwc.com/hu/en/services/ifrs/assets/MK16087.pdf


4. Módosult az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék 
definíciója is, mely így „az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év tárgyévi adózott 
eredményét is magában foglaló eredménytartalék összegének az IAS 40 Befektetési 
célú ingatlanok című standard szerinti befektetési célú ingatlanok valós érték 
növekedése miatti elszámolt – halmozott – nem realizált nyereség összegével 
csökkentett és a kapcsolódó IAS 12 Nyereségadók című standard alapján 
elszámolt nyereségadó halmozott összegével növelt összege.” 
  

5. Pontosításra kerültek az IFRS-ről a magyar számviteli szabályok szerint elkészített 
beszámolóra való visszatérés szabályai. Ennek értemében a visszatérés időpontja: 
 
a) a feltételek bekövetkezését követő üzleti év első napja, ha a visszatérésre azért kerül 

sor, mert a társaság a számviteli törvény 9/A. § szerint már nem jogosult, illetve nem 
kötelezett éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállítani; 

b) a végelszámolás, a felszámolás, illetve a kényszertörlési esetén az eljárás kezdő 
időpontja. 

 
6. A törvénymódosítás alapján kiegészült a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. 
évi LXXV. törvény. A 4. § (5) bekezdés j) pont értelmében a könyvvizsgálói 
kamara „szakértői véleményt alakít ki az adózás rendjéről szóló törvény 132. § 
(5b) bekezdése alapján az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítését 
is igénylő feltételes adómegállapítás iránti kérelem esetén, a számviteli 
elszámolás minősítésére vonatkozóan.” 

 
 


