HÍRLEVÉL
a számviteli törvény 2007. évi
lényegesebb változásairól

INFORMATIONSBRIEF
über die wesentlichen Änderungen
des Rechnungslegungsgesetzes ab
2007

Az alábbiakban ismertetjük a Számviteli Hiermit möchten wir die wesentlichen
des
Törvény 2007.01.01-től hatályba lépett Änderungen
Rechnungslegungsgesetztes darstellen,
lényegesebb változásait.
die am 01.01.2007 in Kraft getreten sind.
A módosításokat részben a jogszabályi Die Modifizierungen wurden teilweise mit
környezet
változása,
részben
a der Änderung der rechtlichen Umstände
gyakorlati alkalmazás során felmerült sowie teilweise mit dem Anspruch für die
kérdések rendezésének az igénye Regelung der in der Praxis aufgetretenen
Fragen gegründet.
indokolta.
A módosítások jelentős része új Ein bedeutender Teil der Änderungen
Gazdasági Társaságokról szóló törvény wurde wegen der Vorschriften des neuen
über
den
(a továbbiakban Gt.), illetve az új Gesetzes
Cégtörvény előírásai következtében vált Wirtschaftsgesellschaften (Im weiteren
Gt.) und des neuen Gesetzes über die
szükségessé.
Firmenpublizität benötigt.
− 2007.01.01-től
a
nonprofit
gazdasági társaság, a szociális
szövetkezet, az iskolaszövetkezet,
az európai gazdasági egyesülés,
az európai részvénytársaság és
az európai szövetkezet is a
Számviteli Törvény hatálya alá
tartozik.

− A GT fogalmi meghatározásainak
módosulása miatt a Számviteli
Törvény fogalmi meghatározásai
is módosultak. Így pl. a közvetlen
irányítást
biztosító
befolyás
fogalma helyébe a többségi
befolyás, minősített többséget
biztosító befolyás fogalma került.
Ennek megfelelően a kiegészítő

− Ab 01.01.2007 gehören auch die
nonprofit
Wirtschaftsgesellschaften, Soziale
Genossenschaften,
Schulgenossenschaften,
die
Europäischen
Wirtschaftlichen
Interessenvereinigungen,
Europäische Aktiengesellschaften
und
die
Europäischen
Genossenschaften
unter
der
Rechtskraft
des
Rechnungslegungsgesetzes.
− Wegen der Änderung der Begriffe
des Gt-s wurden auch die
Definitionen
in
dem
Rechnungslegungsgesetz
modifiziert. Wie zum Beispiel
wurde anstatt des direkte Leitung
sichernden Einflusses der Begriff
Mehrheitseinfluss, eine qualifizierte
Mehrheit
sichernder
Einfluss
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melléklet tartalmára vonatkozó
meghatározások is változtak.

− Változnak
az
átalakulással
kapcsolatos fogalmak és az
átalakulás szabályaiban is van
módosulás.
− Átalakulásnál a vagyonleltárban
nem kell elkülöníteni a jegyzett
tőke részét képező eszközöket.
− Tőzsdei
társaságok
üzleti
jelentésében közölt információk
köre bővült.
− Devizában
készítheti
el
beszámolóját
az
európai
gazdasági egyesülés, az európai
részvénytársaság és az európai
szövetkezet is.
− A devizában történő könyvvezetés
és
beszámoló
készítés
választhatóságainak
feltételei
vizsgálatánál a deviza alapú
tételeket is figyelembe kell venni.

− A számviteli politikára vonatkozó
előírás kiegészítésre került a
pénzkezelési
szabályzat
tartalmára
vonatkozó
rendelkezéssel. A pénzkezelési
szabályzat elkészítésére 90 nap
állt rendelkezésre. A pénzkezelési
szabályzatban rendelkezni kell a
pénzforgalom
lebonyolításának
rendjéről, a pénzkezelés személyi
és tárgyi feltételeiről, felelősségi
szabályairól, a készpénzben és a
bankszámlán
tartott
pénzeszközök közötti forgalomról,
a
készpénzállományt
érintő
pénzmozgások jogcímeiről és
eljárási rendjéről, a napi készpénz

−

−

−

−

−

−

eingeleitet.
Dementsprechend
wurden auch die Bestimmungen
bezüglich
des
Inhalts
der
Ergänzenden Beilage modifiziert.
Die
Begriffe
bezüglich
der
Umwandlung wurden verändert
und
es
wurden
auch
die
Regelungen
der
Umwandlung
modifiziert.
Bei der Umwandlung sollen die
Anlagen, die das Eigenkapital
ausmachen im Vermögensinventar
nicht separiert darstellen.
Der Kreis der Informationen die
von den kotierten Gesellschaften
verkündigt werden sollen hat sich
verbreitet.
Die Europäischen Wirtschaftlichen
Interessenvereinigungen,
Europäische Aktiengesellschaften
und
die
Europäischen
Genossenschaften dürfen ihren
Jahresabschluss
in
Devisen
erstellen.
Bei
der
Prüfung
der
Voraussetzungen
im
Zusammenhang mit der Wahl der
Buchführung
und
Berichtserstellung
in
Devisen
sollen auch die Posten mit einer
Devisengrundlage
auch
berücksichtigt werden.
Die Vorschriften bezüglich der
Rechnungslegungsrichtlinien
wurden mit den Regelungen im
Zusammenhang mit Inhalt der
Geldverwaltungsverordnung
ergänzt.
Die
Geldverwaltungsverordnung
soll
binnen 90 Tagen erstellt werden. In
der
Geldverwaltungsverordnung
sollen die Ordnung der Abwicklung
der
Geldbewegungen,
die
Personalsowie
die
Anlagenbedürfnisse
der
Geldverwaltung,
die
Haftbedingungen,
der
Umsatz
zwischen dem an dem Bankkonto
gehaltenen Geld und dem Bargeld,
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záró
állomány
maximális
mértékéről, a készpénzállomány
ellenőrzésekor
követendő
eljárásról,
az
ellenőrzés
gyakoriságáról, a pénzszállítás
feltételeiről, a pénzkezeléssel
kapcsolatos bizonylatok rendjéről
és
a
pénzforgalommal
kapcsolatos
nyilvántartási
szabályokról.

− Felhívjuk a figyelmet, hogy az
adóhatóság 500 E Ft bírságot
szabhat ki, ha az adózók
megsértik
a
pénzkezelési
szabályzat rendelkezéseit.

− A vagyoni értékű jogok közül
törlésre került a márkanév.
− Beruházáshoz, vagyoni értékű
joghoz kapcsolódó hosszú lejáratú
devizás hiteltartozások év végi
átértékelésből
adódó,
nem
realizált árfolyamveszteség időbeli
elhatárolására vonatkozó, korábbi
előírásokat
a
2005.
évi
törvénymódosítás hatályon kívül
helyezte. A folyamatban lévő
ügyletekre átmeneti rendelkezés
van érvényben. A 2007. 01.01-től
hatályos törvénymódosítás szerint
2007-től (a 2006-os üzleti évre is)
ismét
elhatárolható
a
beruházáshoz, vagyoni értékű
joghoz kapcsolódó hosszúlejáratú
devizás hiteltartozások év végi
átértékelésből
adódó,
nem
realizált
árfolyamveszteség. A
halasztott ráfordításként kimutatott
árfolyamveszteséget azonban a
későbbi években csökkenteni kell
az adott deviza kötelezettség után

die
Rechtstitel
der
Geldbewegungen,
die
den
Bargeldbestand beeinflussen und
die
Verfahrensordnung,
der
Maximalbetrag
des
täglichen
Schlussbestandes des Bargeldes,
die
anzuwendende
Verfahrensverordnung
bei
der
Kontrolle des Bargeldes, die
Häufigkeit der Kontrolle, die
Bedingungen des Geldtransfers,
die Ordnung der Belege bezüglich
der Geldverwaltung und die
Registrierungsvorschriften
bezüglich
der
Geldverwaltung
geregelt werden.
− Wir
machen
Sie
darauf
aufmerksam, dass eine Strafe von
sogar 500 Tsd HUF vom
Steueramt auferlegt werden kann,
wenn die Steuerzahler gegen die
Vorschriften
der
Geldverwaltungsverordnung
verstossen.
− Der Markenname wurde aus den
Rechten
mit
Vermögenswert
gelöscht.
− Die früheren Vorschriften bezüglich
des bei der Bewertung am
Jahresende entstandenen nicht
realisierten
Kursverlustes
der
langfristigen Devisenkrediten im
Zusammenhang
mit
den
Investitionen
sowie
mit
den
Rechten
mit
Vermögenswert
wurden
durch
die
Gesetzmodifizierung 2005 ausser
Kraft gesetzt. Für die laufenden
Transaktionen
sind
Temporärvorschriften gültig. Laut
der
Gesetzmodifizierung
vom
01.01.2007 darf der bei der
Bewertung
am
Jahresende
entstandene
nicht
realisierte
Kursverlust
der
langfristigen
Devisenkrediten
im
Zusammenhang
mit
den
Investitionen
sowie
mit
den
Rechten mit Vermögenswert ab
2007 (auch gültig für das
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az adott években elszámolt
árfolyam nyereség összegével. A
devizakötelezettség
elhatárolt
árfolyam
veszteségéhez
céltartalék-, illetve lekötött tartalék
képzési szabály is tartozik.

− A
Gt.
rendelkezéseivel
összhangban tőkeemelés során a
tőketartalékba
nemcsak
pénzeszközöket,
hanem
eszközöket is lehet átadni.

−

− A Gt. lehetőséget ad arra, hogy a
Kft. is leszállíthatja a törzstőkét a
lekötött tartalékkal szemben is.
Ezzel összhangba kerültek a
Számviteli
Törvény
erre
vonatkozó rendelkezései is.

−

− Térítés nélkül átvett eszközök
(szolgáltatások) bekerülési értéke
az átadáskor ismert piaci érték és
nem az átadónál kimutatott könyv
szerinti érték.

−

− A
konszolidált
beszámoló
összeállításánál figyelembe vett
szabályrendszert (IAS/IFRS) is
meg kell jelölni a könyvvizsgálói
jelentésben.
− Számviteli bizonylatnak minősül a
bizonylat akkor is, ha nem
kifejezetten
a
számviteli
nyilvántartásba
vétel
céljára
készül.

−

−

Berichtsjahr
2006)
wieder
abgegrenzt werden. Der als
verschobener
Verlust
ausgewiesene Kursverlust soll aber
in den späteren Jahren um den
Kursgewinn,
der
nach
der
gegebenen
Verbindlichkeit
im
gegebenen Berichtsjahr verrechnet
wurde, vermindert werden. Zum
abgegrenzten
Kursverlust
der
Devisenverbindlichkeiten
gehört
auch eine Rückstellungs- sowie
gebundene Rücklagebildungsregel.
Im Einklang mit den Vorschriften
des
Gesetzes
über
Wirtschaftsgesellschaften
dürfen
während der Kapitalerhöhung in
die Kapitalrücklage nicht nur
Geldmittel sondern auch Anlagen
übergeben werden.
Das
Gesetz
über
Wirtschaftsgesellschaften
ermöglicht, dass auch die Kft ihr
Stammkapital
gegenüber
der
gebundenen
Rücklage
herabsetzen
darf.
Die
diesbezüglichen Vorschriften des
Rechnungslegungsgesetzes
wurden
in
Übereinstimmung
gebracht.
Der Anschaffungswert der ohne
Entgelt
übergebenen
Anlagen
(Dienstleistungen) ist der im
Zeitpunkt der Übergabe bekannte
Marktwert und nicht der bei dem
Übergeber
ausgewiesene
Buchwert.
Im Bericht des Wirtschaftsprüfers
sollen auch die Regelungen
wonach
der
konsolidierte
Jahresabschluss erstellt wurde
(IAS/IFRS) genannt werden.
Ein
Beleg
soll
als
Rechnungslegungsbeleg auch in
dem Fall betrachtet werden, wenn
er nicht ausgesprochen zwecks
einer Rechnungslegungserfassung
erstellt wurde.
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− Az Szt. előírásaihoz kapcsolódó
részletes
szabályokat,
módszereket, eljárásokat nemzeti
számviteli
standardokba
kell
foglalni.

Weblapunk: www.itag-audit.hu

−

Die detaillierten Regel, Methoden,
Verfahren
bezüglich
der
Vorschriften
des
Rechnungslegungsgesetzes sollen
in
nationalen
Rechnungslegungsstandards
erfasst werden.

Unsere Webseite: www.itag-audit.hu

