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A tArtAlomból:

2016. évi beszámoló összeállításA során  
figyelembe veendő számviteli törvény  

változások 
!!! T

A 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: 
Szt.) 2016. január 1-től hatályos szabályainak 
módosítása történt meg a 2016. január 15-én kihirdetett 
változásokkal. Ezen módosításokat, változásokat most 
ismét érdemes áttekinteni, mivel ezek egy része már 
a 2016. évről készült beszámolókra is hatással van.

A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan 
résztvevőjére, amelynek működéséről a gazdaság más 
szereplői tájékoztatást igényelnek, azonban a változá-
sok nem érintik az egyéni vállalkozókat, EVA, KATA, 
KIVA szerinti adózókat, az építőközösségeket és a kül-
földiek kereskedelmi képviseleteit sem.

Az Szt. változásai egyrészt a számviteli nyilvántar-
tások kialakított rendszerét befolyásolták oly módon, 
hogy átalakítják azokat a követelményeket, amelyeknek 
a  korábban már kialakított nyilvántartások meg kell, 
hogy feleljenek, valamint a vállalkozások tulajdonosai-
nak dönteniük kell bizonyos számviteli nyilvántartások 
kialakításával kapcsolatban.

Az egyszerűsített éves beszámolót készítők 
köre bővült, tekintve, hogy a  választásnál figyelembe 
vehető mutatók jelentősen emelkedtek. Ezzel egyidő-
ben a konszolidált éves beszámoló készítésére kö-
telezettek (anyavállalatok) száma is csökkent, mivel itt 
is lényegesen emelkedtek a határértékek.

Egyszerűsített éves  
beszámolókritériumok 2015 évig 2016 évtől

Mérlegfőösszeg (m Ft) 500 2.000
Éves nettó árbevétel (m Ft) 1.000 2.400
Átlagos létszám (fő) 50 50

Konszolidált éves  
beszámolókritériumok 2015 évig 2016 évtől

Mérlegfőösszeg (m Ft) 5. 400 6. 000
Éves nettó árbevétel (m Ft) 8. 000 12. 000
Átlagos létszám (fő) 250 250

Továbbra is a  három meghatározott érték közül 
2 egymást követő évben 2 mutatónak a jogszabályban 
rögzített értékét meg kell haladnia ahhoz, hogy a vál-
lalkozás ne választhassa az egyszerűsített éves beszá-
molót. Azonban annak ellenére a társaságok továbbra 
is választhatják az éves beszámoló elkészítését, hogy 
egyébként adataik alapján készíthetnének egyszerűsí-
tett éves beszámolót.

Változatlan maradt az is, hogy az egyszerűsített 
éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból 
és kiegészítő mellékletből áll, valamint az egysze-
rűsített éves beszámolót készítő cégeknek továbbra 
sem kell üzleti jelentést és Cash-Flow kimutatást ké-
szíteniük.

Nem változott a mikrogazdálkodói éves beszámoló 
készítésének feltételrendszere. Ismétlésként: Mikro-
gazdálkodói egyszerűsített beszámolót készíthet vá-
lasztása szerint az a  vállalkozás, amely könyvvizsgá-
latra nem kötelezett, és 2 egymást követő üzleti évben 
nem haladja meg az következő 3 érték közül 2 esetén az 
Szt.-ben meghatározott értékeket. A  mérlegfőösszeg 
100 millió Ft alatt marad, éves nettó árbevétele nem éri 
le a 200 millió Ft-ot, és 10 fő alatti átlagos állományi lét-
számmal rendelkezik.
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A mikrogazdálkodói beszámoló a  389/2012. 
(XII.20) kormányrendelet alapján készített beszámo-
lóból és eredmény-kimutatásból áll, és nem kell az 
ezt választó társaságnak kiegészítő mellékletet készí-
tenie, valamint számviteli politikával sem kell rendel-
keznie.

A Szt. 2016-tól hatályos változásai közül az egyik 
lényeges módosulás az osztalék kifizetésével kap-
csolatos szabályokra vonatkozó előírásokban tör-
tént. A korábbi években az osztalék kimutatása min-
den esetben annak az évnek a beszámolójában történt, 
amely év eredményének felosztásáról született dön-
tés. Ezzel szemben 2016. évtől az osztalékról szóló 
döntés évében kell elszámolni a kapott és a fizetett 
osztalékot is – az új szabályok szerint első alkalom-
mal 2017-ben.

Ezzel egyidőben megszűnik a  mérleg szerin-
ti eredmény kategóriája a  beszámolóban, és az osz-
talék kifizetése és annak könyvelése is megváltozik. 
A korábbi években az osztalék a lezárt év eredmény-
kimutatásában szerepelt, ezzel szemben a  2016. év-
től érvényes új eredménykimutatás utolsó sora már 
az adózott eredmény lesz. Ez a sor kerül át a mérleg-
be a saját tőke elemei közé is.  Ez azt jelenti, hogy az 
osztalék nem kerül be a lezárt év könyvelésébe, tehát 
2016-tól az osztalékról meghozott döntést nem lehet, 
illetve nem kell visszakönyvelni a 2016. évi beszámo-
lóba. Szemléletesen: a 2017. január–május hónapok-
ban elfogadott osztalék a döntés időpontjában, az új 
üzleti évben, jelen esetben 2017-ben kerül majd be 
a vállalkozás könyvelésébe.

Az új előírások értelmében az osztalékot (az oszta-
lékfizetési korlát változatlan figyelése mellett) az ered-
ménytartalékkal szemben az arról szóló határozat napjá-
val kell közvetlenül könyvelni. Ez alapján a következő év 
beszámolójának számai fogják tartalmazni ezt az adatot, 
mégpedig az eredménytartalék csökkenéseként.

Az osztalék forrása 2016-tól az előző üzleti évi 
adózott eredménnyel kiegészített szabad eredmény-
tartalék, korrigálva a tárgyévben kapott (járó) osztalék 
összegével. Ily módon a 2017. üzleti évben a kivehető 
osztalék maximális értéke a  2016. évi adózott ered-
mény és a szabad eredménytartalék összege lehet.

Az osztalék forrását illetően két lényeges változás 
van. Az  egyik ilyen módosulás, hogy a  maximálisan 
kifizethető osztalék meghatározásánál új elemként je-
lenik meg és növelő tételként figyelembe lehet venni 
az előző üzleti évi beszámolóban még nem szerep-
lő, de a  tárgyévben a  mérlegkészítés időpontjáig el-
számolt, kapott (járó) osztalék összegét.  A  másik 
változás, hogy a  kifizetést korlátozza, ha vállalkozás 
eredménytartaléka negatív a fordulónapon. 2016. év-
től a negatív eredménytartalékot csak az adózott ered-
mény és a tárgyévben kapott (járó) osztalék fedezhe-
ti, a tőketartalék nem. A korábbi előírások alapján ha 
volt tőketartalék, a számításnál figyelembe vehető volt 

a negatív eredménytartalék fedezeteként. 2016-tól ez 
már nem elegendő, ezért még az üzleti év zárása előtt 
szükséges átvezetni a negatív eredménytartalék ellen-
tételezésére – ehhez azonban az is szükséges, hogy 
a  tulajdonosok erről még a  fordulónap előtt határo-
zatot hozzanak. Ezért már az év végéhez közeledve 
célszerű megnézni a  vállalkozásoknak, hogy a  belső 
tőkeszerkezet lehetővé teszi-e az osztalék kifizetését, 
az eredménytartalék sort pedig – amennyiben arra 
szükség van – érdemes a  fordulónapot megelőzően 
rendezni.

Az osztalékfizetési korlát levezetésében egyedüli 
változás az, hogy az értékelési tartalékot csak akkor kell 
figyelembe venni, ha pozitív előjelű. Az előző üzleti évi 
adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytar-
talék akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tar-
talékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csök-
kentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele 
(kifizetése) után sem csökken a  jegyzett tőke összege 
alá. A saját tőke összegének meghatározásánál növelő 
tételként figyelembe lehet venni az előző üzleti évi be-
számolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mér-
legkészítés időpontjáig elszámolt, kapott (járó) oszta-
lék, részesedés összegét.

Ezeket a változásokat az osztalék előlegre is alkal-
mazni kell. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg is érvényes el-
járási szabályok mellett osztalék előlegek is csak akkor 
teljesíthetők, ha a 6 hónapnál nem régebbi elfogadott 
beszámolóban vagy a közbenső mérlegben az adózott 
eredménnyel kiegészített eredménytartalék – az oszta-
lékfizetési korlát szabályai figyelembe vételével – arra 
fedezetet nyújt.

2016-tól pozitív vagy negatív üzleti vagy 
 cégértéket csak akkor lehet kimutatni, ha a  megvá-
sárolt társaságért, üzletágért, telephelyért, üzletháló-
zatért fizetett ellenérték magasabb vagy alacsonyabb, 
mint a tételesen állományba vett egyes eszközök piaci 
értékének a  tételesen állományba vett, átvállalt köte-
lezettségek értékével csökkentett értéke. A minősített 
többséget biztosító befolyás szerzése (pl.: cégvásárlás 
esetén) a  továbbiakban már nem eredményezheti üz-
leti vagy cégérték állományba vételét, a  teljes fizetett 
ellenértéket a részesedések között kell kimutatni.

Megszűnik az üzleti vagy cégértékre az eddig lehet-
séges korlátlan hasznos élettartam; a jövőben kötelező 
az 5-10 év alatt történő terv szerinti leírás, továbbá az 
új előírások értelmében az elszámolt terven felüli ér-
tékcsökkenés visszaírására sincs lehetőség.

Azoknak a  vállalkozásoknak, amelyeknél még az 
új törvény által nem elfogadott módon keletkeztetett 
goodwill szerepel a könyveikben, a 2016. évi beszámo-
ló nyitó adataiban a részesedések értékére át kellett azt 
vezetniük. Ugyanakkor egyes speciális esetekben (pl.: 
múltbeli beolvadás során ki nem vezetett goodwill) 
számolniuk kell a goodwill eredmény terhére történő 
megszüntetésével.
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2016. január 1-től a  mérleg és eredménykimu-
tatás formáját érintő változásként új fogalom került 
be az Szt.-be, mégpedig az IFRS-ben megszokott „sig-
nificantinfluence”, azaz mértékadó befolyás kategória 
szinonimájaként a  jelentős tulajdoni részesedés. Ezek 
olyan, 20%-ot meghaladó részesedések, amelyek 
nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak. Az ezek-
hez kapcsolódó mérlegsorokat külön kell kimutatni:

 • a befektetett pénzügyi eszközök között a „Tartós je-
lentős tulajdoni részesedés”-t és a „Tartósan adott 
kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
álló vállalkozásban”,

 • a forgóeszközök között a  követelések és az érték-
papírok mérleg tétel is bővült a„Jelentős tulajdoni 
részesedés” sorokkal.

Az eredménykimutatás legfontosabb változása, 
hogy megszűnt a  rendkívüli eredmény kategória, 
így a korábban itt kimutatott tételek az egyéb bevéte-
lek, egyéb ráfordítások, illetve a  pénzügyi műveletek 
bevételi vagy ráfordításai közé kerültek át.

Az osztalékfizetés szabályainak változása miatt 
megszűnik a mérleg szerinti eredmény, így az ered-
ménykimutatás az adózott eredmény sornál ér véget. 
Ezáltal a nyereségfelosztás rendszere is megváltozik, és 
az adózott eredmény kerül a saját tőkébe.

A fentiekkel összhangban a kiegészítő melléklet-
ben szereplő, a  mérleghez és eredménykimutatáshoz 
kapcsolódó adatokat, magyarázatokat abban a  sor-
rendben kell bemutatni, ahogy azok a tételek a mérleg-
ben és eredménykimutatásban szerepelnek.

Megváltozott az egyszerűsített éves beszámoló 
kiegészítő mellékletére vonatkozó előírás is, az adat-
tartalom csökkent, valamint a Szt. konkrétan rögzíti, 
hogy milyen tartalommal kell az információkat meg-
jeleníteni.

Megváltozott és ezáltal növekedett az éves be-
számolót készítő vállalkozások kiegészítő mellék-
letének, és üzleti jelentésének adattartalma. A vál-
lalkozás számviteli politikájában meg kell határozni, 
hogy mit tekint a társaság kivételes nagyságrendűnek, 
és a kiegészítő mellékletben a kivételes nagyságú, vagy 
előfordulású bevételeket és ráfordításokat be kell mu-
tatni. Kötelező bemutatni állomány-csoportonként 
a bérjárulékok összegét, jogcímenként az igénybe vett 
szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit, az opciós 
jogokat, részletezni kell a befektetett pénzügyi eszkö-
zök megtérülésének számításait. Be  kell mutatni az 
egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénz-
ügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak társa-
sági adóra gyakorolt hatását, illetve értékhatár nélkül 
kell bemutatni azokat a  tételeket, amelyek tőkeműve-
letekhez, átalakuláshoz, egyesüléshez, valamint szétvá-
láshoz kapcsolódnak. A kiegészítő mellékletben be kell 
mutatni a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti 

értékének a valós értéket jelentősen meghaladó össze-
ge esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét, 
továbbá annak indoklását, hogy a vállalkozásnál miért 
nem számoltak el értékvesztést. A  kiegészítő mellék-
ben részletezni kell azokat a bizonyítékokat is, amelyek 
alátámasztják azt a  feltételezést, hogy a könyvszerinti 
érték meg fog térülni.

A módosítások értintették a  könyvvizsgálói je-
lentést is. 2016. évtől a könyvvizsgálónak a jelentésé-
ben nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett társaság 
rendelkezésre bocsátotta-e

 • a jelentős részesedéssel rendelkező befektetők, kü-
lönleges irányítási jogokat birtokló tulajdonosok 
adatait,

 • azokat az információkat, amelyek a szavazati jogok 
bármilyen korlátozására vonatkoznak, illetve,

 • azokat az információkat, amelyek vezető tisztség-
viselők kinevezésére és elmozdítására, hatáskörük 
gyakorlására vonatkoznak.

Elsőként a  2016. évi beszámoló auditja során 
a könyvvizsgálónak a jelentésében nyilatkoznia kell ar-
ról, hogy az üzleti jelentés összhangban van-e az éves 
beszámolóval, valamint megfelel-e a beszámoló a Szt., 
illetve egyéb más jogszabályban foglaltak előírásainak. 
A  könyvvizsgálónak jelentési kötelezettsége van im-
máron arra vonatkozóan is, hogy tudomására jutott-e 
bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés az üzleti 
jelentésben, amennyiben igen, akkor a hibás közlés mi-
lyen jellegű.

Amennyiben a vállalkozásnál van, úgy a könyvvizs-
gálónak meg kell fogalmaznia véleményét könyvvizs-
gálói jelentésben a  tőzsdei kibocsátók vezetőségének 
üzleti jelentése részeként készített vállalatirányításai 
nyilatkozattal kapcsolatosan, különös tekintettel a bel-
ső ellenőrzés és kockázatkezelés beszámolót alátá-
masztó rendszerére.

Láthatjuk, hogy a 2016. év zárását a korábbi évek 
zárása során kialakult gyakorlat mentén nem tudjuk 
egy az egyben megtenni. A fenti változásokkal kapcso-
latos kötelező teendők keretében tehát a 2015-ös évet 
még a régi szabályok szerint kellett zárni, azonban az 
adatokat a 2016. üzleti évről szóló beszámolóban is fel 
kell tüntetni. Az összehasonlíthatóság érdekében tehát 
a 2015. évi adatokat át kell forgatni annak érdekében, 
hogy a 2016-os adatokkal összevethetőek legyenek.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő
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Egyre többször merül fel kérdésként, hogy hogy is van 
ez a háztartási alkalmazott dolog, hogyan tudja egy csa-
lád bejelenteni a babysitterét vagy a kertészét például.

Először is tisztázzuk melyik törvény szabályozza 
a  magánszemélyek között létrejövő háztartási munka 
végzésére vonatkozó jogviszonyt. Ez  nem más mint 
a 2010. évi XC. törvény. Ebben adórendszeren kívüli ke-
resettel járó foglalkoztatásnak nevezi azt a jogviszonyt, 
ami természetes személyek között jön létre a következő 
tevékenységekre: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, 
gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás 
és ápolás, házvezetés, kertgondozás. Hangsúlyoznám, 
hogy csak ezek a  tevékenységek tartoznak bele, tehát 
mondjuk kisebb háztartási karbantartások már nem, il-
letve hogy ezek mind a megbízó otthonában kell, hogy 
történjenek. Nem tekinthető háztartási munkának:

 – a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző sze-
mély ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 
vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folyta-
tó társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, 
hogy a  tevékenységet e  minőségével összefüggés-
ben végzi,

 – ha a  háztartási alkalmazott által nyújtott szolgál-
tatás ellenértékeként a természetes személy foglal-
koztató – akár közvetve – mástól juttatásban ré-
szesül,

 – ha az a  természetes személy foglalkoztató, vagy 
a  háztartásában vele együtt élő személyek, illetve 
közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével 
összefüggő célt szolgál.

Másodszor nézzük milyen adminisztrációs szabá-
lyok vonatkoznak erre a foglalkoztatási formára:

1.   A foglalkoztatás megkezdése előtt a  foglalkoztató 
a  ’T1043H-jelű adatlapon saját ügyfélkapuján ke-
resztül vagy telefonon, a  185-ös számú ügyfélvo-
nalon tudja bejelenteni háztartási alkalmazottját 
(papír alapon erre nincs lehetőség). Fontos, hogy 
ez a foglalkoztatás megkezdése előtt megtörténjen, 
mert egyébként 100e Ft-ig terjedő mulasztási bír-
ság szabható ki. A bejelentés történhet egy hónapra 
vonatkozóan, de akár egyszerre több hónapra előre 

is, viszont visszavonni max. 24 órán belül lehetsé-
ges csak. Tehát ha később derül ki, hogy következő 
hónapokban mégse fog már ott dolgozni az illető, 
akkor a megbízó bukta a dolgot.

2.   Jó hír viszont, hogy a foglalkoztatónak havonta csak 
1.000 Ft-os regisztrációs díjat kell fizetnie az alkal-
mazottja után. Ennek mértéke független attól, hogy 
mennyit dolgozik az alkalmazott, és attól is, hogy 
mennyi a keresete. A befizetést mindig következő 
hó 12-ig kell megtenni az alábbi számlára: NAV 
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevé-
teli számla – 10032000-01076215

3.   Ez a foglalkoztatási forma nagyon hasonlít az egy-
szerűsített foglalkoztatáshoz, de még annál is egy-
szerűbb az adminisztrációja, ugyanis itt még ’08-as 
bevallást sem kell készítenie hó végén a foglalkozta-
tónak, illetve az alkalmazottnak se kell feltüntetnie 
az ebből származó bevételét az év végi SZJA be-
vallásában. Ha  az előbbi két pont (a bejelentés és 
a díjfizetés) időben mulasztás nélkül teljesül, akkor 
ez teljes mértékben adórendszeren kívüli adó és já-
rulékmentes jövedelem lesz.

Fontos tudni, hogy ez a foglalkoztatási forma nem 
keletkeztet az alkalmazottnál biztosítási jogviszonyt, 
azaz nekik továbbra is saját maguk után kell fizet-
ni az egészségügyi szolgáltatási járulékot (2017-ben: 
7.110  Ft), kivéve ha van máshol TB-t eredményező 
jogviszonyuk. Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá 
való be- illetve kijelentkezés mindig a ‘T1011-es nyom-
tatványon történik.

A háztartási alkalmazott a  bevételéről igazolást 
kérhet foglalkoztatójától. Ehhez segítség a  NAV hon-
lapján található alábbi igazolásminta: http://www.nav.
gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/hazt_alk_igazo-
las.html

Egy magánszemélyt több család is foglalkoztathat. 
Ebben az esetben természetesen minden foglalkozta-
tónak meg kell fizetnie a havi 1000 forint regisztrációs 
díjat.  ◙

Fülöp Olga
mérlegképes könyvelő
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