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Az IFRS–eken nyugvó egyedi 

beszámolásra történő átállás 

lehetőségének 2016. évtől történő 

bevezetése óta sokat hallani arról, hogy 

milyen előkészületek megtételére van 

szükség a számviteli szempontú 

felkészülés során. Fontos azonban az 

áttéréshez kapcsolódóan az adózási 

hatások kezelésére történő felkészülés 

is, ugyanis az átállási folyamat során az 

adózók számos olyan adózási területet 

azonosíthatnak, melyek kezelése a 

jelenlegi hatályos jogszabályok alapján 

még nem tisztázott. Tekintettel arra, 

hogy a 2017. évtől történő áttérést 2016. 

október 2-áig be kell jelenteni a NAV 

felé, nehézséget okozhat az áttérés 

adózási következményeinek feltárása, 

tekintettel arra, hogy az IFRS-

átálláshoz kapcsolódó adójogszabályok 

módosítása az ősz folyamán várható. 

Az IFRS-ekre való áttérés során az adózóknak 

a jelentéstételi kötelezettségek szem előtt 

tartása mellett érdemes megvizsgálniuk az 

áttéréskor és az áttérést követően keletkező 

adózási hatásokat, valamint figyelemmel kell 

lenniük a költségvetés bevételeit biztosító 

garanciális elemekre. Az IFRS-ekre való 

áttérés főként azon adónemekre lesz hatással, 

amelyek valamilyen számviteli nyereség 

kategória alapján kerülnek meghatározásra. 

Ennek megfelelően az áttérés adózási 

következményeit a társasági adó, az 

energiaellátók jövedelemadója, a helyi 

iparűzési adó és az innovációs járulék 

tekintetében is vizsgálni szükséges. 

As it has been possible since 2016 to 

transition to IFRS based reporting, 

there has been much discussion 

about the necessary accounting 

preparations. However, it is just as 

important to prepare for the 

transition’s impacts on taxation 

since taxpayers might be confronted 

with tax issues for which there are 

currently no clear regulations. 

Taxpayers must notify the National 

Tax and Customs Authority by 2 

October 2016 of their intention to 

adopt IFRS-based financial 

reporting from 2017. However, it is 

difficult to assess the tax 

consequences of the transition, as 

the regulations pertaining to IFRS 

may change after that date. 

 

 

In the course of transitioning to IFRS, in 

addition to complying with their reporting 

obligation, taxpayers should examine the 

tax impacts generated at and after the 

transition and pay attention to the 

safeguards ensuring the revenues of the 

state budget. The transition to IFRS will 

impact mainly on those taxes that are 

assessed based on some accounting profit 

category. As a result, the tax consequences 

of the transition need to be examined with 

regard to corporate income tax, energy 

suppliers’ income tax, local business tax, 

and innovation contributions.  

IFRS-átállás: Adózási 

szempontból is fontos a 

felkészülés! 

Transition to IFRS: 

What’s at stake from 

a tax perspective? 



 Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal 

 

 

  

Tekintettel arra, hogy a hatályos joganyag 

számos területen nem tartalmaz speciális 

rendelkezéseket az IFRS-ek szerinti adózás 

kapcsán, az adózók akár kedvezőtlen 

adóhatásokkal is szembesülhetnek az áttérés 

során. Az áttérés kapcsán felmerülő, a kezdeti 

megjelenítésre és követő értékelésre 

vonatkozó számviteli politikai döntések 

meghozatala az adózók jövőbeni üzleti 

céljaival összhangban történik, ám ennek 

során érdemes arra is figyelemmel lenni, hogy 

e döntések hatással lehetnek az áttéréskor és 

az áttérést követően a társaság 

adókötelezettségeire is. 

A társasági adó és energiaellátók 

jövedelemadója tekintetében adóalap-

módosítás válhat szükségessé az eszközök és 

kötelezettségek mérlegtételeinek az áttérés 

következtében felmerülő eltéréséből adódóan. 

Azon áttérési különbözettel szükséges az adó 

alapját módosítani, amely az áttérést követően 

IFRS-alapon eltérő adózás előtti eredményt 

eredményez, mint áttérés hiányában, ha ezen 

eltérő eredmény az adóalap szintjén nem kerül 

semlegesítésre. Az áttérést követő adóévekben 

az adózók az adó alapját az IFRS alapú 

adózáshoz tartozó speciális adóalap-

meghatározási szabályokkal összhangban 

határozzák meg. Ilyen speciális adóalap-

módosító tétel például az adóráfordításként 

elszámolt helyi iparűzési adó és az innovációs 

járulék összegének levonása az adó alapjából. 

A helyi iparűzési adó és az innovációs járulék 

kapcsán az előzőektől eltérően az IFRS-

áttéréshez kapcsolódóan adóalap-módosítás 

akkor válik szükségessé, amennyiben az 

adóalap elemei eltérő időpontokban – például 

IFRS-ek szerint az áttérést követően, a 

számviteli törvény szerint az áttérést 

megelőzően – kerülnek elszámolásra a 

különböző számviteli rendszerek szerint. Az 

áttérést követő adóévekben az IFRS alapú 

adózáshoz kapcsolódó rendelkezések 

figyelembe vételével szükséges megállapítani 

az adó alapját. 

As the applicable regulations do not contain 

special provisions on the tax implications of 

IFRS in many areas, taxpayers might face 

adverse tax consequences during the 

transition. When making their accounting 

policy decisions on initial recognition and 

subsequent measurement at the transition, 

businesses should also be aware that these 

decisions might affect their tax liabilities 

during and after the transition. 

In regard to corporate tax and the energy 

suppliers’ income tax, it may be necessary to 

adjust the tax base due to differences in the 

balance sheet items of assets and liabilities 

resulting from the transition. The tax base 

needs to be adjusted by the difference 

resulting in different pre-tax profit than 

without transitioning if the difference will not 

be neutralised in the tax base. In the tax years 

after the transition, taxpayers must determine 

their tax base according to the special rules on 

calculating the tax base under IFRS. Such tax 

base adjusting items include amounts of local 

business tax and innovation contributions 

deducted from the tax base.  

In contrast to the above, for local business tax 
and the innovation contribution, the tax base 
will only have to be adjusted if the items 
comprising the tax base are accounted at 
different times, according to different 
accounting methods, i.e. according to the 
Hungarian Accounting Act before the 
transition, and according to IFRS after the 
transition. In the tax years after the transition, 
the tax base will have to be determined in 
accordance with the provisions on IFRS-based 
taxation. These provisions have been laid 
down with a view to ensuring that the tax 
bases calculated according to IFRS different 
accounting principles differ as little as possible 
from (the tax base determined in line with 
Hungarian accounting principles) one another, 
so the special tax base adjusting items are 
focused mainly on eliminating the tax effect of 
the IFRS’s net method (e.g. commissionaire 
transaction) and on differences in income 
statement classification (e.g. retroactive 
volume discounts). 
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Ezen rendelkezések úgy kerültek 

meghatározásra, hogy az IFRS alapján 

meghatározott helyi iparűzési adó alapja a 

lehető legkisebb mértékben térjen el a magyar 

számviteli alapelvek alkalmazásával 

meghatározott adóalaptól. Emiatt a speciális 

adóalap-módosító tételek főként az IFRS nettó 

szemlélete (pl. bizományosi ügyletek) és eltérő 

eredménykimutatás besorolása (pl. utólagosan 

adott mennyiségi kedvezmény) miatti eltérések 

kiszűrésére fókuszálnak.   

A költségvetés bevételeinek szinten tartása 

érdekében az IFRS-áttéréshez kapcsolódóan 

bevezetésre kerül a minimumadó(alap) és az 

adó-előleg minimum az egyes adónemek 

esetén. A minimumadó(alap) bizonyos 

feltételek mentén kiváltható a számviteli 

törvény szabályai alapján levezetett adóalappal 

és adófizetési kötelezettséggel. Az adóalap és az 

adófizetési kötelezettség számviteli törvényen 

alapuló levezetése azonban magával vonhatja a 

számviteli törvényen alapuló könyvvezetés 

szükségességét, ami jelentős adminisztrációs 

terhet róhat az adózókra. Emiatt fontos lehet 

már az IFRS-áttérést megelőző adóévekben az 

IFRS-áttérés lehetséges adókövetkezményeit 

figyelembe venni és arra felkészülni.  

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az 

átállással és az azzal kapcsolatos várható 

adószabályokkal kapcsolatban, forduljon 

bizalommal szokásos kapcsolattartó 

partneréhez, vagy Burján Ákoshoz  

(telefon: +36-1-461-9620 e-mail: 

akos.burjan@hu.pwc.com).  

 

In order to maintain a steady flow of 

revenues into the state budget, in 

connection with the transition to IFRS, a 

minimum tax (base) and a tax advance 

minimum are being introduced for certain 

tax types. Under certain conditions, 

instead of applying the minimum tax 

(base), taxpayers may choose to calculate 

their tax base and tax liability in 

accordance with the Accounting Act.  

 

Taxpayers who calculate their tax base and 

tax liability in accordance with the 

Hungarian Accounting Act may also have 

to keep their books in accordance with the 

Accounting Act, which may impose 

substantial administrative burden on 

them. So it is important to consider the 

potential tax consequences of IFRS 

transition also in the tax years before the 

transition. 

 

 

 

 

If you have any questions regarding the 

above, please contact your usual 

relationship partner or Ákos Burján 

(phone: +36 1 461-9620,  

e-mail: akos.burjan@hu.pwc.com). 
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