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2018. évi változások  
A számviteli törvényben T

A 2017. november 14-én elfogadott T/17998/2017 
számú törvényjavaslat 34. része tartalmazza a 2000. évi 
C. törvény (a számvitelről) – továbbiakban: Szt. – 2018. 
január 1-jétől hatályos módosítását.

A származékos leszállítási ügylet keretében beszer-
zett eszközöket a  bekerülés (beszerzés) napjával valós 
értékre kell értékelni, függetlenül attól, hogy a vállalko-
zó egyébként alkalmazza-e a valós értéken történő érté-
kelést. A módosítások értelmében a Szt. 72. §-a szerinti 
nem pénzügyi eszköz eladásával teljesülő származékos 
ügyletek esetén az elszámolt nettó árbevételt az ügy-
let záráskori valós értékével módosítani kell, mégpedig 
veszteség esetén növelni, nyereség estén pedig csökken-
teni a  pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetőleg 
a  pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben. 
Ez összhangban van a Szt. 84. § (7) bekezdéséhez kiegé-
szítésként fűzött z) ponttal, melynek értelmében a szár-
mazékos ügylettel megvalósuló, nem pénzügyi eszközök 
értékesítésének árbevételét piaci áron kell kimutatni.

Nagyon fontos változás a 2017. évi LIII. tv. (a pénz-
mosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról) – továbbiakban: Pmt. – előírásai-
val összhangban, hogy a Pmt. rendelkezéseinek megsér-
tése, illetve az abban meghatározott kötelezettség nem 
megfelelő teljesítése esetén felügyeletet ellátó szerv kez-
deményezheti a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyil-
vántartásából történő törlést. Ehhez kapcsolódóan lé-
nyeges tudni, hogy 2018. január 1-jétől törlésre került 
a  számviteli törvényből az ismételt engedélykiadás és 
nyilvántartásba vétel lehetőségének időbeli korlátozása.

Bár nem a Szt. módosításai között szerepel, azon-
ban a könyvviteli szolgáltatókat érintő fontos jogszabályi 
változást tartalmaz 2018. január 1-jétől a 93/2002. (V.5.) 
Korm. rendelet azon változása, melynek értelmében 

2018. január 1-jei hatállyal megszűnik a  mérlegképes 
könyvelői regisztráció mérlegképes könyvelői szakké-
pesítéssel egyenértékű oklevél alapján – mind a  hazai, 
mind pedig a külföldi oklevelek vonatkozásában. Ez azt 
jelenti, hogy 2018. január 1-jétől a mérlegképes könyve-
lői regisztráció kizárólag mérlegképes könyvelői szakké-
pesítés alapján szerezhető meg.  Okleveles könyvvizsgá-
lói szakképesítés alapján továbbra is kérelmezhető lesz 
a nyilvántartásba vétel. Új előírás, hogy a  regisztrációs 
kérelemhez mellékelni kell annak igazolását, hogy a ké-
relmező büntetlen előéletű, és nem áll a könyvviteli szol-
gáltatás gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt. Akik 2018. január 1-jét megelőzően egyenértékű 
oklevél alapján regisztráltak, azok továbbra is jogosul-
tak a  könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére, 
amennyiben a számviteli törvényben és a Korm. rende-
letben foglalt feltételeknek megfelelnek. Abban az eset-
ben, ha a 2017. december 31-e előtt hatályos előírások 
szerint a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyen-
értékűnek minősített oklevél alapján nyilvántartásba 
vett személy könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító 
engedélyének visszavonására kerül sor, az újbóli nyilván-
tartásba vételi kérelem esetén a korábbi nyilvántartásba 
vételi eljárás során egyenértékűnek minősített oklevél az 
új eljárásban is egyenértékűnek minősül.

Mérlegképes könyvelőket érintően változnak a kre-
ditpontok megszerzésére vonatkozó feltételek is. Az éves 
kötelező továbbképzés teljesítése során szakmai kiad-
vány vásárlása legfeljebb 2 kreditpontot ér, amelynek 
feltétele, hogy a  továbbképzésre kötelezett az egységes 
Kormányzati Portálon a  minősített szakmai kiadvány 
megvásárlását bejelenti, és a kiadvány vásárlásáról szóló 
számla másolatát a bejelentéséhez csatolja. A bejelentés 
határideje a továbbképzési évet követő január 31-re vál-
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tozik, mégpedig visszamenőlegesen 2017. január 1-i ha-
tállyal. A továbbképzés elektronikus képzés formájában 
történő teljesítése esetén új előírás, hogy a résztvevőnek 
a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kez-
déstől számított 60 napon belül, legkésőbb az adott to-
vábbképzési év utolsó napjáig kell teljesítenie.

A számviteli törvény módosításával még egy évvel 
későbbre, azaz 2019-re halasztják az IFRS-ek kötelező 
alkalmazásának bevezetését a  szövetkezeti hitelinté-
zetek és a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjában 
részt vevő egyéb hitelintézetek számára.

2018-tól új szabály, hogy a hatósági ellenőrzés azon 
megállapításainak eredményhatását, melyek

 • az adott üzleti év mérlegkészítés időpontjáig is-
mertté váltak,

 • amelyeket a vizsgált vállalkozó nem vitatott, és

 • amelyek jogerőssé váltak
az adott üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni.
Amennyiben az illetékes hatóság az adott üzleti év 

mérlegkészítés időpontjáig jogerősen megváltoztatta 
a  (bármely) korábbi üzleti évet érintő (korábbi üzleti 
évben már elszámolt) határozatát, akkor a  változtatás 
számviteli hatását a  tárgyévre vonatkozóan kell elszá-
molni, azaz nem a jogerős határozat elszámolásával érin-
tett korábbi üzleti évek adatait szükséges módosítani.

2018-tól pontosításra kerül, hogy a fejlesztési cél-
ra kapott támogatás miatt képzett halasztott bevételt 
a visszafizetendő támogatás ráfordításkénti elszámolá-
sakor kell megszüntetni (a korábbi, a 2017. évben in-
duló üzleti évre még alkalmazható szabály a támogatás 
visszafizetésekor írja ezt elő).  ◙

A naptári év szerint könyvelő vállalkozásoknak 2017. 
december 20-ig meg kell vizsgálniuk, hogy mely adó-
nemekben van adóelőleg-feltöltési kötelezettségük. 
A  hatályos jogszabályi előírások értelmében az adó-
előleget (társasági adó, iparűzési adó, EVA, innováci-
ós járulék, hitelintézeti járadék előleg, energiaellátók 
jövedelemadója, valamint reklámadó) tárgyév decem-
ber 20-ig kell az adóévi várható fizetendő adó/járulék 
összegére kiegészíteni. A feltöltésre kiszámított összeg 
elutalása mellett ne feledkezzünk meg a vonatkozó be-
vallások benyújtásáról sem!

A feltöltési kötelezettség az éves várható adó 
 100%-áig kell, hogy teljesüljön, azonban mulasztási 
bírság a 90% alatti teljesítés esetén szabható ki. A mu-
lasztási bírság mértéke a  fizetendő adó 90%-ának és 
a befizetett adóelőlegnek a különbözete után legfeljebb 
20%-ig terjed. Mulasztási bírsággal azoknak is számol-
niuk kell, akik december 20-a után akár csak 1-2 nappal 
később teljesítik feltöltési kötelezettségüket. A külön-
böző adónemek feltöltési kötelezettségének felelős és 
reális teljesítése csak az adózók és a könyvelők szoros 
együttműködése alapján tud létrejönni. A  számítások 
elvégzéséhez szükséges a könyvelésben még nem sze-
replő adatok ismerete is, melyekre vonatkozóan az adó-
zónak kell az általa ismert adatokról információt szol-
gáltatnia, melyeket a  könyvelő az adó kiszámításánál 
figyelembe tud venni. Célszerű időben elkezdeni az év 
végéig várható eredményhatások számba vételét.

Sokan még most sincsenek tisztában azzal, hogy 
a kisvállalati adó (KIVA) alanya kötelezett-e feltöltés-
re vagy sem? Az ő számukra van egy jó hírünk: tekin-
tettel arra, hogy a kisvállalati adó alany nem minősül 
társasági adóalanynak így sem társasági adó, sem he-
lyi iparűzési adó tekintetétben nincs feltöltési kötele-
zettség. Azt azonban ne felejtsük el, hogy a  2012. évi 
CXLVII. tv (a kisvállalati adóról) előírásai szerint az 
adózó az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizeté-
si kötelezettségének negyedévente, a  tárgynegyedévet 
követő hónap 20-áig tesz eleget. A rendszerben nincs 

kivétel, így az előlegbevallások időszakának végei: már-
cius 31, június 30, szeptember 30, és december 31. 
Emiatt sincs szükség december 20-ig külön feltöltésre.

Vegyük sorra a  feltöltési kötelezettséggel érintett 
adónemeket:

Társasági adó

Feltöltési kötelezettség azokra a gazdasági társasá-
gokra vonatkozik, melyeknél az adóévet megelőző adó-
évben az éves szinten számított árbevétel meghaladta 
a 100 millió Ft-ot. A feltöltési kötelezettség során a vár-
ható adó összegére kell kiegészítenie a befizetett adót.

Az adózónak már ilyenkor célszerű megvizsgálnia, 
hogy az éves társasági adót az általános szabályok sze-
rint, vagy a  jövedelem(nyereség-)minimum szabályai 
szerint számított adóalap alapján állapítja-e majd meg.

A feltöltési kötelezettség tekintetében bevallási kö-
telezettség is terheli az adózót. A feltöltési kötelezett-
séget a 1701-es nyomtatványon kell bevallani. Fontos 
megjegyezni, hogy a  nyomtatványon csak a  várható 
adó és a befizetett (havi vagy negyedéves) előlegek kü-
lönbözetét szerepeltessék a tisztelt adózók, mert a ha-
tóság azt az összeget könyveli fel a folyószámlára, ami 
a  bevalláson szerepelni fog, és az adózótól pedig azt 
fogja behajtani.

A feltöltésre kötelezett adózók az utolsó havi, vagy 
negyedéves társasági adóelőlegüket a feltöltéssel együtt 
kötelesek megfizetni.

Iparűzési adó

Iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettség azokat 
az adózókat érinti, akiknek társasági adó feltöltési köte-
lezettségük is van (adóévet megelőző évben az éves ár-
bevételük a 100 millió Ft-ot meghaladta). Az adóévben 
alakult, vagy átalakulás során újonnan létrejött társasá-
gok mellett a közhasznú társaságok, alapítványok, köz-

Feltöltési kötelezettségek  
2017. december 20-ig !!! T E
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alapítványok, társadalmi szervezetek, köztestületek, 
lakásszövetkezetek és az iskolaszövetkezetek is mente-
sülnek a feltöltési kötelezettség alól. Ebben az esetben 
is hasonlóan kell eljárni, mint a társasági adónál, tehát 
az adót a várható adó összegére kell kiegészíteni, és itt 
is figyelembe kell venni az év közben már megfizetett 
előlegeket. A  feltöltési kötelezettség összegét be kell 
vallani, valamint meg is kell fizetni. Az  iparűzési adó 
feltöltési kötelezettség nyomtatványa az illetékes ön-
kormányzatnál szerezhető be (ügyfélszolgálat és/vagy 
internetes felület).

Reklámadó

A reklámadó fizetésére kötelezetteknek a  reklám-
adó-előleget az adóévi várható fizetendő adó összegére 
2017. december 20-ig ki kell egészíteniük (figyelem-
be véve az adóévre már bevallott előlegeiket), és erről 
a  1794-es nyomtatványon bevallást kell benyújtaniuk 
legkésőbb 2017. december 20-ig.

EVA

EVA alanyok adóelőlegfeltöltési kötelezettsége 
függetlenül attól fennáll, hogy társaság vagy egyéni 
vállalkozási gazdálkodási formáról van-e szó. Bevallá-
si kötelezettség kivételesen nem társul hozzá, de a fel-
töltésre vonatkozó határidőt fontos, hogy betartsuk. 
A  feltöltés összegét az éves bevallásukban kötelesek 
feltüntetni.

Innovációs járulék
Az innovációs járulék alanyai szintén 2017. decem-

ber 20-ig kötelesek az éves adókötelezettség legalább 
90%-át befizetni az adófolyószámlára. A  feltöltési kö-
telezettség itt is a várható adó 100%-áig terjed, azon-
ban mulasztási bírság a 90% alatti feltöltés esetén kerül 
kiszabásra. Az  innovációs járulék feltöltési kötelezett-
ségének összegét – hasonlóan a  társasági adóelőleg 
feltöltési kötelezettséghez – a 1701-es nyomtatványon 
kell bevallani.

Hitelintézetek járadéka

Az 50 millió forintnál nagyobb árbevételt elérő 
hitelintézetek számára jelenik meg kötelezettségként, 
hogy december 20-ig a hitelintézeti járadék előlegét is 
ki kell egészíteni a tárgyévi várható járadék összegére. 
Az adóév utolsó negyedévének adóelőlege szintén de-
cember 20-ig esedékes.

Energiaellátók jövedelemadója

Az energiaellátónak minősülő szervezetek köte-
lezettek a  tárgyévi várható jövedelemadójuk  90%-át 
bevallani és megfizetni, amennyiben a megelőző adó-
évben az éves szinten számított árbevételük elér-
te az 50  millió Ft-ot. Az  adó-kiegészítés bevallására 
a  1701-es nyomtatvány szolgál.

Azon vállalkozók esetében, amelyek termékdíj elő-
leg megfizetésére kötelezettek, ne feledkezzenek meg 
arról, hogy ezen kötelezettségüknek szintén 2017. de-
cember 20-ig kell eleget tenniük.  ◙

szAbAdság kiAdás szAbályAi év végén
Év végéhez közeledve nagyon fontos, hogy ügyeljünk 
a még ki nem vett szabadságok jogszabálynak megfe-
lelő kiadására.

Nem újkeletű előírás, azonban sajnos még min-
dig nincs mindenki tisztában azzal, hogy a szabadságot 
– a munkaviszony megszűnésének esetének kivételéve – 
pénzben megváltani nem lehet. A szabadságot a munka-
idő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni.

A szabadságot annak esedékességének évében kell 
kiadni. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek, melyek 
megengedik, hogy korlátokkal, de a következő évre át le-
hessen vinni a szabadságot, illetőleg annak egy részét:
 • abban az esetben, ha a  munkaviszony október 1. 

napján vagy azt követően kezdődött, a munkáltató 
az esedékességet követő év március 31-ig adhatja 
ki a szabadságot;

 • amennyiben a szabadságot a munkavállaló oldalán 
felmerült ok (tipikus esete a  táppénzes állomány) 
miatt nem lehetett kiadni, az ok megszűnésétől 
számított 60 napon belül ki kell adni;

 • az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni 
a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évé-
ben megkezdődik és a  szabadság következő évben 

kiadott része nem haladja meg az 5 munkanapot;
 • a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek 

vagy a  működését közvetlenül és súlyosan érintő 
ok esetén
 » a szabadság kiadásának közölt időpontját módo-

síthatja, vagy
 » a munkavállaló már megkezdett szabadságát 

megszakíthatja, vagy
 » kollektív szerződés rendelkezése esetén a  sza-

badság egynegyedét legkésőbb az esedékességet 
követő év március 31-ig adhatja ki;

 • továbbá a munkáltató – a felek naptári évre kötött 
megállapodása alapján – az életkor alapján járó 
pótszabadságot az esedékesség évét követő év vé-
géig adja ki.
Fontos tehát, hogy a munkáltatókat könyvelőként/

bérszámfejtőként folyamatosan tájékoztassuk arról, 
hogy melyik alkalmazottnak hány nap a  ki nem vett 
szabadsága, hogy a jogszabályi előírásokat a szabadsá-
gok elszámolásakor be tudják maradéktalanul tartani.

 
Kovács Andrea

okl. adószakértő
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