
Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

-- r,,, rrr~ .rf vra iLa. .u.

~rnanyszám : T ( 6 6 7 J 1,`

Érkezett 2015 OKT 2 Z.

Részletes vitát lezáró
bizőttsági-módosító javaslat

benyújtása

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Gazdasági bizottság — a HHSZ 45 . § (5) bekezdése alapján — a nemzetközi pénzügy i
beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának
bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes 'pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szól ó
T/6638. számú törvényjavaslathoz á mellékelt, részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő .

Budapest, 2015 . október 27 .

Bánki Erik
elnök



Az Országgyű lé s
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javasla t

1 . A törvényjavaslat 8. §-ával megállapított V/A. Fejezet 114/A. § 3 . pontja a következők
szerint módosul :

(114/A . § E fejezet alkalmazásában :)

„3 . eredménykimutatás : az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti
átfogó [jövedélem kimutatás]iövedelemkimutatás eredmény szakasza vagy a különáll ó
eredménykimutatás ;”

2. A törvényjavaslat 8. §-ával megállapított V/A. Fejezet 114/A. § 7-9. pontja a
következők szerint módosul :

(114/A. ' E fejezet alkalmazásában :)

„7 . mérlegfőösszeg: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása cím ű standard szerint i
[pénzügyi helyzet kimutatásban]pénzügyihelyzet-kimutatásban szereplő összes eszközö k
értéke ;

8. adózás előtti eredmény : az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard
szerinti átfogó [jövedelem kimutatásliövedelemkimutatás eredmény szakaszában vagy a
különálló eredménykimutatásban szerepl ő , a folytatódó, és a megszűnt tevékenységekre
bemutatott adózás előtti eredmények együttes összege ;

9. adózott eredmény : az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása cím ű standard szerinti
átfogó [jövedelem kimutatás]iövedelemkimutatás eredmény szakaszában vagy a különáll ó
eredménykimutatásban szereplő , a folytatódó és a megszűnt tevékenységekre bemutatott
adózás utáni nettó eredmény együttes összege ; ”

3. A törvényjavaslat 8 . §-ával megállapított V/A . Fejezet 114/A. § 12. pontja a következ ők
szerint módosul :

(114/A. ' E fejezet alkalmazásában :)

„12. kötelezettség : az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti
[pénzügyi helyzet kimutatásban]pénzügyihelyzet-kimutatásban szereplő összes
kötelezettség, ideértve a halasztott bevételekb ő l származó kötelezettséget is ; ”

4 . A törvényjavaslat 8 . §-ával megállapított V/A. Fejezet 114/A . § 16 . pontja a következők
szerint módosul :

(114/A. § E fejezet alkalmazásában:)
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„16 . közbenső mérleg: a legutolsó IFRS-ek szerinti beszámolóval lezárt üzleti é v
mérlegfordulónapját követő nap és a közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdásági
eseményeinek figyelembevételével, az IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás cím ű standarddal
összhangban elkészített [pénzügyi helyzet kimutatás]pénzügyihelyzet-kimutatás, .valamint a
közbenső mérleg fordulónapjára vonatkozó saját t őke megfeleltetési tábla . ”

5. A törvényjavaslat 8 . §-ával megállapított V/A . Fejezet 114/B . § (3) bekezdése a
következők szerint módosul :

„(3 ) A saját tőke megfeleltetési táblát a gazdálkodónak el kell készítenie akkor is, ha jogszabál y
sajátos beszámoló [készítésre]készítésére (ide értve a közbens ő mérleget is) kötelezi . ”

6. A törvényjavaslat 8 . §-ával megállapított V/A . Fejezet 114/H. § (2) és (3) bekezdése a
következők szerint módosul :

„(2) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készít ő hitelintézet és a hitelintézette l
egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás a devizaeszközeit
és a devizakötelezettségeit a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a hónap utolsó napján é s
az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon köteles értékelni minden hóna p
utolsó napján és a [mérleg fordulónapi]mérlégfordulónapi értékelés során .

(3) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő pénzügyi vállalkozás és biztosító a
devizaeszközeit és a devizakötelezettségeit a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a
negyedév utolsó napján és az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon kötele s
értékelni minden negyedév utolsó napján és a [mérleg fordulónapi]mérlegfordulónapi
értékelés során . ”

7. A törvényjavaslat 14 . §-a a következő a)-b) pontokkal egészül kiés a további szerkezeti
egységek jelölése értelemszerűen módosul :

(14. § Az Szt)

„a)3.§ (1) bekezdés 4 . pont1)alpontjában, 178 . § (1) bekezdésb)pontjában az „az
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, "szövegrész helyébe az „a központi értéktári,a

központi szerződőféltevékenységet végző szervezet,"szöveg ,

b)3 .§ (8) bekezdés 1 . pontjában az „elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet” szőve rész hel ébe a köz outi értéktár köz . onti szerződő él köz . onti értéktári

	központi szerződő él tevéken sé	 szöveg,"

(lép .)

8. A törvényjavaslat 15. §-a a következők szerint módosul :

15 . § A helyi adókról szóló 1990 . évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a 40/A. §-t követően
a következő alcímmel egészül ki :

"Az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint elkészít ő vállalkozóra vonatkozó sajáto s
rendelkezések



40/B. § Az éves beszámolóját az IFRS-ék szerint készít ő vállalkozó e törvény szabályait a
nettó árbevétel, az eladott áruk beszerzési értéke, az anyagköltség, a közvetített szolgáltatáso k
értéke, alvállalkozói teljesítések értéke megállapítása során a 40/C-40/J . §-okban, az iparűzési
adókötelezettség teljesítése során a 40/K-40/M . §-okban foglalt eltéréssel alkalmazza.

40/C. § (1) Az 52 . § 22. pontjának a) alpontjától eltérően — a hitelintézetnek, pénzügyi
vállalkozásnak, biztosítónak, befektetési vállalkozónak nem minősülő vállalkozó esetén — a
nettó árbevétel a (2)-(4) bekezdésben felsorolt tételekkel korrigált

a) az IAS 18 Bevételek című standard 1 . bekezdésének a) pontja szerinti áruértékesítése ,

b) az IAS 18 Bevételek című standard 1 . bekezdésének b) pontja szerinti szolgáltatás
nyújtása ,

c) az IAS 18 Bevételek című standard 1 . bekezdésének c) pontja szerinti jogdíjra val ó
jogosultság ,

d) az IAS 11 Beruházási szerződések című standard szerinti beruházási szerződés alapján
történő szolgáltatás nyújtás a

miatt az üzleti évben az IAS 18 Bevételek című standard alapján elszámolt és a más standardok
által az IAS 18 Bevételek című standard szerint bevételként (árbevételként) elszámolni rendelt
bevétel (árbevétel)[, továbbá a nem szokásos üzleti tevékenység során értékesítet t
termékből, nyújtott szolgáltatásból származó, üzleti évben elszámolt egyéb bevétel] ,
függetlenül attól, hogy a bevétel (árbevétel)[, egyéb bevétel] folytatódó vagy megszűnt
tevékenységbő l származik (a továbbiakban együttesen : bevétel) .

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell :

a) az IAS 18 Bevételek című standard 12 . bekezdése szerint bevételt nem eredményez ő csere
esetén az elcserélt áru vgy szolgáltatás számlázott értékével, ennek hiányában valós
értékével ,

b) a nem számlázott, utólag adott, az IAS 18 Bevételek cím ű standard alkalmazásával az (1 )
bekezdés szerint bevételként figyelembe nem vett engedmény összegével ,

c) az IAS 18 Bevételek cím ű standard 11 . bekezdése alapján elszámolt kamatbevétellel ,

d) az IAS 11 Beruházási szerz ődések című standard 12 . bekezdésének c) pontja alapján
bevételként figyelembe nem vett kötbér összegével ,

e) az 52. § 40 . pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelel ő ügylet esetén a közvetített
szolgáltatás,	 valamint az adóalany által saját nevében, de megbízója javára kötött adásvétel i
szerződéssel értékesített termék (ingó, ingatlan)-számvitelről szóló törvény szerint
megállapított bekerülési értékének megfelel ő összeggel, [ha ezen összeget az (1) bekezdé s
szerint bevételként nem vették figyelembe] ,

fi az (1) bekezdés a)-d) pontban említett ügylettel összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az
összeggel, amellyel az (1) bekezdés a)-d) pontban említett ügyletr ő l kiállított bizonylaton
(számlán) szerepl ő értéket az IFRS-ek szerint a bevételt (árbevételt) — annak elszámolásakor

csökkenteni kell ,

g) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti pénzügyi lízingnek megfelel ő szerződés esetén a
lízingfutamidő kezdetének adóévébena lízingbe (visszlízingbe) adónál a lízingfutamidő
kezdetekor megielenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmaz ó
értékével[az (1) bekezdésben foglaltak alapján bevételként figyelembe nem vett, az IA S
17 Lízingek című standard 44 . bekezdése alapján értékesítési árbevételként elszámolt
összeggel]
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h)

	

	 az olyan termékértékesítésbő l és szolgáltatásnyújtásból származó összeggel, mely kizáróla g
amiatt nem minősül az (1) bekezdés szerinti bevételnek, mert nem a szokásos tevékenysé g
keretében keletkezett,

i) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti üzletág átruházásakor az üzletá g
átruházásáért kapott, az átadott eszközök – az átadott kötelezettségek értékével csökkentet t
– piaci értékét meghaladó ellenértékét ,

j~ az IAS 17 Lízingek című standard szerinti operatív lízingnek megfelel ő szerződés esetén a
lízingbe (visszlízingbe) adónál [az (1) bekezdésben foglaltak alapján bevételként
figyelembe nem vett,] az IAS 17 Lízingek című standard 50. bekezdése szerint
árbevételként elszámolt összeggel ,

fiJk)	 azzal [ha az IFRS-ek alkalmazásából – a b)-h) pontban foglaltaktól eltérő okból, a
felek közötti szerződés lényeges (különösen a szolgáltatás ellenszolgáltatás mértékér e
vonatkozó) módosítása nélkül – az következik, hogy] az (1) bekezdés a)-d) pontja vagy
az a), e) és g)-[h)]j) pont szerinti ügyletrő l kiállított bizonylaton (számlán) feltüntetett –
általános forgalmi adó nélküli – összeggel (vev ő től várt ellenszolgáltatással) [egy részét a
bevételek (árbevétel) vagy az egyéb bevételek között nem lehet elszámolni, akkor az íg y
az (1) bekezdés szerinti], 	 amelyet a vállalkozó az adóévben vagy azt követően az IFRS-ek
szerintbevételként (árbevételként) vagy az a)-j) pontok szerinti adóalap-növel ő tételként
nem számolhat el, [figyelembe nem vett összeggel. Nem kell e rendelkezést alkalmazni
az IAS 18 Bevételek cím ű standard 13. bekezdése szerinti id őbeli elhatárolásokra ,
kivéve, ha az id őbeli elhatárolásra az IAS 18 Bevételek című standardhoz kapcsolódó ,
IFRIC 13 Ügyféli hűségprogramok című értelmezés szerint van szükség . ]

feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe .

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell :

a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4 . § 20 . pontja szerinti jogdíjjal ,

b) a felszolgálási díjjal ,

c)

	

	 az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, energiaadó összegével a
jövedéki adó, regisztrációs adó alanya esetén ,

d2 a saját használatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan eladásából származó bevétellel ,

[d)azzal az összeggel, mely az IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állam i
közreműködés közzététele vágy az IAS 41 Mez őgazdaság című standard szerinti állami
támogatásnak min ősül, ]

e) az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ügylettel összefügg ő fedezeti ügylet esetén azzal az
összeggel, amellyel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ügyletrő l kiállított , számlán szereplő
értéket az IFRS-ek szerint a bevétel (árbevétel) elszámolásakor növelni kel l

feltéve, ha az az IFRS-ek alkalmazásával az (1) bekezdés szerint bevételnek, vagy a (2 )
bekezdés szerint bevételt növel ő tételnek minősül .

[(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételt az adóévben csökkenteni kell az adóévet megelőző
adóévekben a (2) bekezdés i) pontja szerint a bevétel növeléseként már figyelembe vet t
összeggel, ha az IFRS-ek alkalmazásából az , következik, hogy ezen összeg az adóévben a z
(1)-(2) bekezdés szerint a nettó árbevétel összegét növeli . ]

40/D. § (1) Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás esetén – az 52 . § 22 .
pontjának b) alpontjától eltérően – nettó árbevétel az IAS 18 Bevételek című standard szerint
kamatként elszámolt bevétel (2)-(3) bekezdések szerint korrigált összege .
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(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell :

a) a kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt ráfordítások (fizetett, járó
díjak, jutalékok) összegével,

b) a nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 Bevételek cím ű standard alapján elszámol t
bevétellel (kapott, járó díjak, jutalékok összegével) ,

c) az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok : bemutatás cím ű standard 11 . bekezdése szerint i
pénzügyi instrumentum üzleti évben való eladása esetén, az elért nyereséggel ,
nyereségjellegű különbözettel ,

d) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti pénzügyi lízingnek megfelel ő szerződés
esetén a lízingfutamidő kezdetének adóévébena lízingbe (visszlízingbe) adónál a
lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket-nem
tartalmazó értékével[az (1) bekezdésben fóglaltak alapján bevételként figyelemb e
nem vett, az IAS 17 Lízingek című standard 44. bekezdése alapján értékesítés i
árbevételként elszámolt összeggel] ,

e) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti operatív lízingnek megfelel ő szerződés
esetén a lízingbe (visszlízingbe) adónál az (1) bekezdésben foglaltak alapján figyelemb e
nem vett, az IAS 17 Lízingek című standard 50 . bekezdése szerint árbevételként
elszámolt összeggel ,

nem szokásos tevékenység folytatása során elszámolt bevétellel, egyéb bevétellel .

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell :

a) az üzleti évben ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamattal ,

b) az IAS 17 Lízingek című standard álapján pénzügyi lízingnek min ősülő szerződés
alapján a lízingbe adónál kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2
Készletek című standard alapján megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor meglév ő
könyv szerinti értékével .

40/E. § (1) Biztosító esetén — eltérően az 52. § 22 . pontjának c) alpontjától — nettó árbevéte l
a 40/D. § (1)-(3) bekezdései szerint számítótt —a (2) és (3) bekezdések szerint korrigált —
bevétel .

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell az üzleti évben elszámolt díjbevétellel .

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell az üzleti évben a biztosítót terhel ő , a
biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítással .

40/F . § (1) Az 52 . § 36 . pontjában foglaltaktól eltérően eladott áruk beszerzési értéke az IAS
2 Készletek című standard és az IAS 18 Bevételek című standard szerinti, továbbértékesítés
céljából vásárolt és birtokolt, üzleti évben értékesített áru, telek vagy más ingatlan ( a
továbbiakban: kereskedelmi áru) — (2) és (3) bekezdés szerint korrigált — értékesítésko r
nyilvántartott könyv szerinti értéke .

(2) Az (1) bekezdés szerinti könyv szerinti értéket növelni kell :

a) az IAS 2 Készletek című standard 11 . bekezdése alapján a kereskedelmi áru beszerzés i
költségének meghatározása során figyelembe vett, nem számlázott kereskedelm i
engedmények, rabattok és hasonló tételek összegével ,

b) a 40/C . § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe adott készle t
[bekerülési]könyv	 szerinti' értékével,
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c) az IAS 17 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés
alapján a lízingbe adónál kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2
Készletek című standard alapján megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor meglév ő
könyv szerinti értékével ,

d) ha a 40/C . § (2) bekezdés )[i)] pontja alkalmazásának van helye, akkor az értékesített
termék (ingó, ingatlan)	 [adott bevételt keletkeztető eladott áruk beszerzési
értékének] számvitelrő l szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értékével t
továbbá az olyan értékesített árú, telek vagy más ingatlan értékesítéskori-könyv szerint i
értékével, mely csak azért ném minősül az (1) bekezdés szerinti kereskedelmi árunak ,
mert nem a szokásos tevékenység keretében értékesítik .

(3) Az (1) bekezdés szerinti könyv szerinti értéket az adóévben csökkenteni kell az adóéve t
megelőző adóév(ek)ben a (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként
már figyelembe vett összeggel, -ha az' IFRS-ek alkalmazásából az következik, hogy az a z
adóévben az (1)-(2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét növeli .

40/G. § (1) Az 52 . § 37. pontjában foglaltaktól eltérően anyagköltség az 52. § 67. pontja
szerinti anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt — (2) és (3) bekezdés szerint korrigált —
felhasználáskori könyv szerinti értéke .

(2) Az (1) bekezdés szerinti anyagköltség összegét növelni kell az anyag könyv szerint i
értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek cím ű standard 11 . bekezdése alapján
figyelembe nem vett, nem "számlázott kapott kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonl ó
tételek összegével .

(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagköltség összegét csökkenteni kell annak az anyagnak a
ráfordításként elszámolt könyv szerinti értékével, amelyet az IAS 2 Készletek cím ű standard
35 . bekezdésébén említettek szerint saját el őállítású ingatlanok, gépek, berendezések
alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját el őállítású ingatlanok,
gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették .

40/H. § [(1)] Ha a 40/C . § (2) bekezdése e) pontja alkalmazásának van helye, akkor az 52 .
40 . pontja szerinti közvetített szolgáltatások értékét növelni kell a közvetített szolgáltatá s
számvitelrő l szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értékével .

[(2) Az 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatások értékét az adóévbe n
csökkenteni kéll az adóévet megelőző adóév(ek)ben az (1) bekezdés szerint a közvetítet t
szolgáltatások értékének növeléseként elszámolt összeggel, ha az IFRS-ek alkalmazásábó l
az következik, hogy az az adóévben az (1) bekezdés szerint a közvetített szolgáltatáso k
értékét növeli .]

40/I . § Nem minősül alvállalkozói teljesítések értékének [52 . § 32. pont] az az érték, mellye l
a vállalkozó a 40/F . § vagy a 40/G. § vagy a 40/H . § alapján eladott áruk beszerzési értéke vagy
anyagköltség vagy közvetített szolgáltatások értéke címén az adó alapját csökkentette .

40/J . Aj40B.-40/M. §-ok elő írásai alkalmazásának]vállalkozó első olyan adóéve ,
melyről éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti (a továbbiakban : áttérés adóéve)
adóalapját

a) növelni kell az áttérés adóévét megelőzően folytatott ügyletbő l származ ó

aa) azon,	 az áttérés adóévében vagy azt követ ő bármely adóévben á 40/C .§ szerinti nett ó
árbevételnek nemminősülő[bevétel] összegg[év]el, amelyet a vállalkozó az iparűzési
adó alapjának számításakor az áttérés adóévét megel őző bármely adóévben nett ó
árbevételként még nem vett figyelembe, és [azt — ]ha a vállalkozó az IFRS-ekre ne m
tért volna át [—legkésőbb] az áttérés évében vagy azt követő bármely adóévben [kellett
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volna figyelembe vennie, ha az az áttérés adóévében sem min ősül] nettó
árbevételnek minősülne ,

ab) azon költség,' ráfordítás összegével, amellyel a vállalkozó a helyi ipar űzési adó
alapjának számítása során a nettó árbevételt az áttérés adóévét megel őző bármely
adóévben és az áttérés adóévében vagy azt követ ő bármely adóévben is csökkenti[ette] ;

b) csökkenteni kell az áttérés adóévét megel őzően folytatott ügyletbő l származ ó

ba) azon bevétel összegével, amelyet a vállalkozó a helyi iparűzési adó alapjának
számítása során az áttérés ádóévét megelőző bármely adóévben és az áttérés adóévében
vagy azt követő bármely adóévben nettó árbevételként figyelembe vesz[tt] ,

bb) azon az IFRS-ek alkalmazásában nettó árbevételt csökkentő költségnek,
ráfordításnak	 nem minősülő összeggjév]el, amellyel a vállalkozó a helyi ipar űzési adó
alapjának számítása során az áttérés adóévét megel őző 	 bármely adóévben nettó
árbevételét nem csökkentette, és azt[zal –] ha a [vállalkozó] az IFRS-ek[re]
alkalmazásárra nem tért volna át [– legkésőbb] az áttérés évében, vagy azt követő
bármely adóévben [csökkentenie kellett volna, ha az áttérés adóévében sem számo l
el] nettó árbevételt csökkent ő ráfordítás[t]ként	 számolhatna el .

40/K. § (1) Ha az áttérés adóévének vagy az áttérés adóévét követ ő adóévnek ( a
továbbiakban együtt : átmeneti adóévek) az ipárűzési adóalapja [39 . §] a 40/B-40/J. §-ok
alkalmazásával kisebb, mint az áttérés adóévét megel őző adóév 12 hónapra számított
adóalapjának összege, akkor az átmeneti adóévek adóalapja – a (2) bekezdésben foglal t
kivétellel – az utóbbi .

(2) Az adóhatóság az (1) bekezdés hatálya alá eső vállalkozó – az átmeneti adóévről szóló
bevallás benyújtásával egyidejűleg előterjesztett – kérelme alapján az átmeneti adóé v
adóalapjaként fogadja el a 40/B-40/[J]I . §-ok figyelmen kívül hagyásával számított, a 40/J,§
szerinti összeggel korrigált összeget, ha az kisebb, mint az (1) bekezdés szerinti adóalap.

40/L. § (1) Ha az áttérés adóévében a 40/B-40/J . §-ok alkalmazásával számított iparűzési
adó összege kisebb, mint az áttérés adóévét megelőző adóév iparűzési adój ának összege, akkor
az áttérés adóévét követő adóévben kezdődő adóelő leg-fizetési időszak adóelő legének összege
az utóbbi .

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá es ő vállalkozás esetén az áttérés adóévében és áttérés adóévé t
követő elő legfizetési időszakra vonatkozóan az adózás rendjérő l szóló törvény szerinti elő leg-
mérséklésnek nincs helye .

40/M. § Az IFRS-eket alkalmazó vállalkozó – az áttérés adóévét megel őző adóévrő l szóló
társasági adóbevallás-benyújtással egyidejű leg, elektronikus úton, az állami adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon – adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz :

a) az áttérés adóévét megelőző adóévben bevallott vállalkozási szintű nettó árbevéte l
összetevőinek összegéről és a nettó árbevételt csökkentő költségek és ráfordítások
jogcímenkénti összegérő l ,

b) az áttérés adóévét megelőző adóév adatai alapján az e fejezet szerinti kiszámított nett ó
árbevétel összetevő inek összegéről és a nettó árbevétel-csökkentő költségek, ráfordítások
összegérő l ."
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9. A törvényjavaslat 24 . §-a a következ ők szerint módosul :

24. § A Tao. törvény a 18. §-t követően a következ ő fejezettel egészül ki :

„Az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító adózór a
vonatkozó különös rendelkezések

II/A. Fejeze t

18/A. § (1) Az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító
adózó társasági adókötelezettségét e törvény rendelkezései szerint, az e fejezetben foglalt
eltérések figyelembevételével határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adózó a 6. § (1) bekezdés alkalmazásában adózás el őtt i
eredményként a számvitelrő l szóló törvény 114/A. § 8. pontja szerinti adózás el ő tti eredményt
veszi figyelembe, azzal, hogy az (1) bekezdés szerinti adózó a társasági adó[ ]kötelezettségét a
folytatódó és a megszűnt tevékenységek figyelembevételével határozza meg .

(3) Az (1) bekezdés szerinti adózó társasági adókötelezettségét a beszámoló, a könyvvitel i
zárlat funkcionális pénznemben kifejezett adatainak az alapulvételével állapítja meg . Az (1 )
bekezdés szerinti adózó a funkcionális pénznemben kifejezett adatokat az 5 . § (8) bekezdéséne k
megfelelő alkalmazásával számítja át forintra .

(4) Ahol e törvény bevételként, ráfordításként elszámolt összegekr ő l rendelkezik, ott az (1 )
bekezdés szerinti adózó értelemszerűen az adózás el őtti eredmény javára, terhére elszámol t
összegeket veszi figyelembe .

18/B . § (1) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás el ő tti eredményét csökkenti :

a) a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék tényleges nyereségadó[ ]_ráfordításként
elszámolt adóévi összege ,

b) a 22 . § (1) bekezdése, a 22/C . (2) bekezdése szerint az arra jogosult szervezet részér e
juttatott támogatás nyereségadó[ ]_ráfordításként elszámolt adóévi összege (ide nem értve a
kiegészítő támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét) ,

c) a fejlesztési adókedvezménynek az adózás el őtti eredmény javára elszámolt adóévi
összege ,

d) a számviteli politikában történ ő változás visszamenő leges alkalmazása eredményeképpe n
az eredménytartalék csökkenéseként elszámolt, a változást megelőző adóévekre vonatkozó, a
társasági adó figyelembe[ ]vétele nélkül számított összeg a változás adóévében ,

e) a saját részvény, a saját üzletrész értékesítésekor, nem pénzbeli hozzájárulásként történő
kivezetésekor közvetlenül a saját tőke adóévi csökkenéseként elszámolt veszteség összege ,

fi a (2) bekezdés e) pontja alapján a korábbi adóév(ek)ben az adózás el őtti eredményt növelő
tételként figyelembe vett összegbő l az adózás elő tti eredmény javára elszámolt adóévi összeg ,

g) az IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közrem űködés közzététele című
standard vagy az IAS 41 Mezőgazdaság című standard szerinti mezőgazdasági támogatásoknak
az adózás előtti eredmény javára elszámolt adóévi összege, amennyiben a pénzmozgással ;
illetve az eszközmozgással egyidej űleg más jogszabály a t őketartalékba helyezett
pénzeszközök, átvett eszközök értékét a számvitelrő l szóló törvény 36. § (1) bekezdésj) pontja
alapján a tőketartalék növekedéseként rendeli elszámolni ,

h) a munkavállalóknak nyújtott, t őkeinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetés i
ügyletekre az adózás el ő tti eredmény javára elszámolt adóévi összeg .
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(2) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás el őtti eredményét növeli :

a) a fejlesztési adókedvezménynek az adózás előtti eredmény terhére elszámolt adóév i
összege ,

b) a számviteli politikában történ ő változás visszamenő leges alkalmazása eredményeképpe n
az eredménytartalék növekedéseként elszámolt, a változást megelőző adóévekre vonatkozó, a
társasági adó figyelembe vétele nélkül számított összeg a változás adóévében ,

c) a saját részvény, a saját üzletrész értékesítésekor, nem pénzbeli hozzájárulásként történ ő
kivezetésekor közvetlenül a saját tőke adóévi növekedéseként elszámolt nyereség összege ,

d) a munkavállalóknak nyújtott, tőkeinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetés i
ügyletekre az adózás el ő tti eredmény terhére elszámolt adóévi összeg ,

e) a kamatozó részvényre adóévi kamatráfordításként elszámolt összeg, valamint a
visszaváltható részvény és az elsőbbségi részvény alapján fizetend ő osztalék
kamatráfordításként elszámolt adóévi összege ,

fi az (1) bekezdés g) pontja alapján a korábbi adóév(ek)ben az adózás el őtti eredményt
csökkentő tételként figyelembe vett összegből az adózás előtti eredmény terhére elszámolt
adóévi összeg,

g) a kibocsátónál az összetett pénzügyi instrumentum kötelezettség komponenséhe z
kapcsolódóan, az adózás el őtti eredmény terhére az instrumentum névleges kamatá t
meghaladóan elszámolt adóévi összeg .

18/C. § (1) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 18/B . § (1) és (2) bekezdés e
alkalmazásával megállapított összeget (a továbbiakban : korrigált adózás el őtti eredmény)
csökkenti :

a) a külföldi személynek vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségűnek nem
minősülő tulajdonosnak tulajdonosi minőségében az adóévben nem adomány céljából ,
visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatással, juttatással, véglegesen átadot t
pénzeszközzel, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékével (ide nem értve az
általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), a 18/A . § (1) békezdése szerint i
adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség összegével, az adóévben térítés nélkül
nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével, beleértve az e juttatásokkal kapcsolatosan fizetendő
általános forgalmi adót is, akkor, ha a 18/A . § (1) bekezdése szerinti adózó a juttatást nem az
adózás elő tti eredmény terhére számolja el feltéve, hogy a 18/A . § (1) bekezdése szerinti adózó
rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a
juttatásban részesülő a juttatást az adózás el őtti eredménye javára bevételként elszámolta és a z
adózás elő tti eredménye az e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz
negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követ ően nyilatkozat útján igazol ,

b) a számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az
IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történ ő áttérés következtében az áttérés
időpontját magában foglaló adóév (a továbbiakban : áttérés adóéve) első napján fennálló, a
számvitelrő l szóló törvény szerinti saját tőke és az IFRS-ek szerinti saját tőke eltérése és a
mérlegtételek közötti átsorolás miatt megjelenő egyedi mérlegtételek veszteségjellegű
különbözetének összegéb ől azon résszel, amely az áttérés adóévében vagy az azt követ ő
adóévekben az adózás előtti eredmény növekedéseként kerül – vagy amennyiben az adózó az
IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) nem tért volna át, az adózás el ő tti eredmény
csökkenéseként került volna –elszámolásra, kivéve azon tételeket, amelyeket az adózó e
törvény más rendelkezése alapján az adóalap megállapítása során figyelembe vesz .
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(2) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a korrigált adózás előtti eredményt növeli a
számvitelrő l szóló törvény III . fejezéte szerinti beszámolóról (könyvvezetésr ő l) az IFRS-ek
szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) 'történ ő áttérés következtében az áttérés adóéve els ő
napján fennálló, a számvitelr ől szóló törvény szerinti saját tőke és az IFRS-ek szerinti saját tőke
eltérése és a mérlegtételek közötti átsorolás miatt megjelen ő egyedi mérlegtételek
nyereségjellegű különbözetének összegébő l azon résszel, amely az áttérés adóévében vagy a z
azt követő adóévekben az adózás el ő tti eredmény csökkentéseként kerül – vagy amennyiben az
adózó az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) nem tért volna át, az adózás el őtt i
eredmény növeléseként került volna –elszámolásra, kivéve azon tételeket, amelyeket az adózó
e törvény más rendelkezése alapján az adóalap megállapítása során figyelembe vesz .

(3) A számvitelről szóló törvény 114/D: §-a, valamint a számvitelr ő l szóló törvény 114/E .
§ (4) bekezdése hatálya alá tartozó adózó az IFRS-ek szerinti .beszámolóról (könyvvezetésrő l )
a számvitelről szóló törvény III . fejezete szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történ ő áttérés
esetén az adóalapját – az adózás elő tti eredménye módosítása révén– az (1) bekezdés b) pontja ,
a (2) bekezdés és a (4) bekezdés értelemszerű alkalmazásával határozza meg .

(4) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinticsökkentés és a (2) bekezdés szerint i
növelés összege (egyenlege) negatív, akkora 18/A . § (1) bekezdése szerinti adózó azt az áttérés
adóévében és áz azt követő két adóévben három egyenl ő részletben – az adózás előtti eredmény
csökkentése révén – érvényesíti az adóalapjában . Amennyiben az (1) bekezdésb)pontja szerinti
csökkentés és a (2) bekezdés szerinti növelés összege [az] '(egyenlegei pozitív, akkor azt a
18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó választása szerint az áttérés adóévében egy összegbe n
vagy az áttérés adóévében és az azt követ ő két adóévben három egyenlő részletben – az adózás
elő tti eredmény növelése révén – érvényesíti az adóalapjában .

(5) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a tárgyi eszköz bekerülési értékét a jöv őbeni
leszerelési költségekre tekintettel megállapított összeg figyelembe vétele nélkül állapítja meg .
A 18/A. (1) bekezdése szerinti adózó ezen eszközök bekerülési értékét és számítot t
nyilvántartási értékét elkülönítetten tartja nyilván .

(6) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó az átértékelési modellben elszámolt tárgyi
eszközök és immateriális javak, továbbá a valósérték-modellben elszámolt befektetési cél ú
ingatlanok, biológiai eszközök és mezőgazdasági termékek bekerülési értékét a valós érték
változásaiból fakadó módosítások figyelembe vétele nélkül állapítja meg . A 18/A. § (1 )
bekezdése szerinti adózó ezen eszközök bekerülési értékét és számított nyilvántartási értékét
elkülönítetten tartja nyilván .

(7) A befektetési célú ingatlanok, a biológiai eszközök és a mez őgazdasági terméke k
valósérték-modellel történő kimutatása esetén a 18/A . § (1) bekezdése szerinti adózó adózá s
előtti eredményét

a) csökkenti a valós érték növekedése miatt az adózás el őtti eredmény javára az adóévbe n
elszámolt összeg ,

b) növeli a valós érték csökkenése miatt az adózás el őtti eredmény terhére az adóévben
elszámolt összeg .

(8) A (7) bekézdés szerinti eszközök esetén a 18/A . § (1) bekezdése szerinti adózó
alkalmazhatja a 7 . § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket függetlenül attól, hogy
az adózás előtti eredmény 'terhére nem számolt el értékcsökkenést, feltéve hogy a
bekerülésiérték-modellben az adott eszközre terv szerinti értékcsökkenést lehetett voln a
elszámolni .
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(9) A 7 . § (1) bekezdés d) pontjai[ és] a 8 . § (1) bekezdés b) pontja,	 az I .számú melléklet 2 .

pontja, továbbá á 8 . § (1) bekezdésu)pontuc)alpontja alkalmazásában a 18/A . § (1) bekezdés e
szerinti adózónál a forgóeszközök közé való átsorolásnak kell tekinteni az eszköz értékesítésr e
tartott eszközzé történő minősítését .

(10) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózónál a 4 . § 31/a . pontja, valamint az I . számú és

2. számú melléklet alkalmazása céljából az alapításkor, a t őkeemeléskor a jegyzett tőke
fedezeteként, továbbá a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett
tőkén felüli tőke fedezeteként nem pénzbeli (vagyoni) hozzájárulásként átvett (kapott) észkö z
bekerülési értéke a létesít ő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a
taggyűlési határozatban meghatározott értéke .

(11) A 18/A . § (1) bekezdése szerinti adózó a 7 . § (1) bekezdés cs) pontja, a 8 . § (1) bekezdés
b) pontja, valamint-az I . számú melléklet alkalmazásában terven felüli értékcsökkenésként
elszámolt összegnek és terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegének tekinti az adózás el ő tti
eredményben elszámolt értékvesztést vagy annak az adózás el őtti eredményben elszámolt
visszaírását .

(12) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 7 . § (1) bekezdés b) pontját azzal az eltérésse l
alkalmazza, hogy az adózás előtti eredményét csökkenti

a) a (13) bekezdés szerinti kötelezettségnek az adóévben bekövetkező csökkenésével, ha a
(13) bekezdés szerinti kötelezettség elszámolásakor az adózás el őtti eredmény terhére elszámol t
ráfordításokkal az adózás előtti eredményét vagy az IFRS-ek szerinti beszámolóra
(könyvvezetésre) történő áttéréskor az adó alapját növelte ; és

b) bármely olyan céltartalék összegének a tárgyid őszaki csökkenésével,- amelybő l
származó ráfordítás eszköz bekerülési értékét képezte, ha a céltartalék tárgyidőszaki
csökkenése a kötelezettség felmerülése miatt következett be és nem az adott eszköz bekerülés i
értékének csökkenéseként került elszámolásra.

(13) A 18/A . § (1) bekezdése szerinti adózó a 8 . § (1) bekezdés a) pontját azzal az eltérésse l
alkalmazza, hogy az adózás el ő tti eredményét növel i

a)

	

a beruházási szerződésekbő l várható veszteségekkel ;

b) azon munkavállalói juttatások miatt kimutatott kötelezettségekkel (beleértve a
rövid és hosszú távú jutalmakat, a végkielégítéseket és a munkaviszony megsz űnése után i
juttatásokat), amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak,
de összegük vagy esedékességük id őpontja még bizonytalan (ide nem értve a mérlegge l
lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult téstület által `megállapítot t
prémiumot, jutalmat[, azok járulékát]	 és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az
államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is) ;

c) a 8. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelő céltartalékokkal ;

d) a készpénzben teljesített részvény[-]alapú kifizetési ügyletek miatt kimutatot t
kötelezettségekkel

kapcsolatban az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt ráfordításokkal .

(14) A 18/A. § . (1) bekezdése szerinti adózó 	 a 7 .	 (11 bekezdés c) pontja, a 7. § (1) bekezdés
pontja, a 7 . § (15) bekezdése,	 a 7 .	 (16) bekezdése, a 16. § (1) bekezdés b) pontja és az I .

számú melléklet 12. pontja alkalmazásában az eredménytartaléknak az adóévben lekötöt t
tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összegét a
számvitelrő l szóló törvény 114/B . § (4) bekezdés	 e) és h) pontja figyelembevételével határozz a
meg .
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(15) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 8 . § (5) bekezdés b) pontja szerinti saját tőke
adóévi napi átlagos állományát a számvitelről szóló törvény 114/B. §-a megfelelő
alkalmazásával állapítja meg .

(16) A 18/B. § (2) bekezdés g) pontja szerinti növel ő tételt figyelembe vevő adózó a 8 . § (1 )
bekezdés j) pontját és a 8 . § (5) bekezdését az adóévben ráfordításként, eszköz bekerülés i
értékeként elszámolt kamatnak a 18/B . § (2) bekezdés g) pontja szerinti összeg levonása után
fennmaradó részére alkalmazza.

(17) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó e törvény 6 . § (5) bekezdése, 7 . § (1) bekezdés
fi pontja, 7 . § (1) bekezdés z) pontja, 7 . § (12) bekezdése és 7 . § (14) bekezdése alkalmazás a
során -az adózás előtti , eredmény (nyereség) helyett a korrigált adózás el őtti eredmény t
(nyereséget) veszi figyelembe .

(18) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó esetében a végelszámolás, a felszámolás kezd ő
napját megelőző nappal lezáruló adóévben (ha végelszámolás, felszámolás nélkül sz űnik meg
jogutód nélkül, az utolsó adóévben) a (4) bekezdés alapján választása szerint elhalasztott össze g
egy összegben esedékessé válik.

(19) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a kísérleti'fejlesztés aktivált értékének (szellem i
terméknek) a számvitelr ő l szóló törvény III . fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről )
az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttérés miatti kivezetése esetén, a
kivezetett eszközökre tekintettel jogosult a 7 . § (1) bekezdés t) pontjában és a 7. § (17)-(18)
bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket alkalmazni olyan módon, mintha az áttérés nem történ t
volna meg .

(20) A 18/A § (1)'bekezdése szerinti adózó nem jogosult csökkenteni a korrigált adózá s
előtti eredményt a 7 . § (1) bekezdés t) pontja és a 7 .- § (17)-(18) bekezdései alapjána
számvitelrő l szóló törvény III . fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az IFRS-ek
szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttérés következtében (kizárólag az áttérés miatt )
elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, vagy az
áttérés következtében (kizárólag az áttérés miatt) nyilvántartásba vett kísérleti fejlesztés aktivál t
értékével (szellemi termékkel) .

18/D. § (1) Amennyiben a 18/A . § (1) bekezdése szerinti adózó az áttérés adóévér ő l szóló
adóbevallásában meghatározott, az adóbevallás esedékességét követ ő második néptári hónap
első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra jutó társasági adóel ő legének összege nem éri el az
áttérés adóévét megelőző adóév fizetend ő adóját, akkor az adóbevallás esedékességét követő
második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra jutó adóel ő leget az áttéré s
adóévét megelőző adóév fizetendő adója alapulvételével kell meghatározni (a továbbiakban :
adóelő leg-minimum). Amennyiben az áttérés adóévét megelőző adóév idő tartama nem éri el a
12 hónapot, akkor az adóel ő leg-minimum megegyezik az áttérés adóévét , megelőző adóév
fizetendő adójának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegévél .

(2) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó az áttérés adóéve során esedékessé váló, tovább á
az áttérés adóévét követ ő adóév első hat hónapja során esedékessé váló társaság i 'adóelő legeinek
az adózás rendjérő l szóló törvény szerinti módosítását nem kérheti az adóhatóságtól .

(3) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó áttérés adóévér ő l szóló adóbevallásában bevallott
társasági adóelő legének összege, annak az adózás rendjérő l szóló törvény szerinti, adóhatóság i
módosítása esetén sem csökkenhet az adóel ő leg-minimum összege alá .

(4) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó az áttérés adóévében és az áttérést követő
adóévben negyedévente, a negyedévet követ ő hónap 20-ik napjáig teljesítendő
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adatszolgáltatásra köteles a várható éves adózás el ő tti eredményérő l, adóalapjáról és fizetendő
adój áról .

(5) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó az áttérést megel őző adóévrő l szóló társaság i
adóbevallásában, a bevallással egyidej űleg adatot szolgáltat az áttérést megelőző adóév IFRS-
ek szerint meghatározott társasági adókötelezettségér ő l (adózás előtti eredményér ő l, korrigált
adózás előtti eredményérő l, adóalap-módosító tételeiről) .

(6) A számvitelrő l szóló törvény III . fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésr ől) az
IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) áttérő adózó az áttérés adóévét megel őző
adóévi társasági adóel ő leg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva : álló
határidő utolsó napjáig a társasági adóelő leg-kiegészítési kötelezettségrő l szóló bevallásban,
vagy – ha adóel ő leg-kiegészítésre nem köteles – az adóhatóság által rendszeresített külö n
nyomtatványon, elektronikus úton adatot szolgáltat a 18/C . § (1) bekezdés b) pontja és a 18/C.
§ (2) bekezdése szerint meghatározott tétel várható összegér ő l, továbbá az IFRS-ek szerint i
saját tőke és a számvitelr ől szóló törvény szerinti saját tőke várható összegér ő l .

(7) Amennyiben a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó fizetend ő adója az áttérés adóévébe n
és az azt követő adóévben nem éri el az áttérés adóévét megel őző adóévi fizetendő adóját, akkor
– a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – az áttérés adóévében és az azt követ ő adóévben fizetendő
adója az áttérés adóévét megel őző adóévi fizetendő adó összege. Amennyiben az áttéré s
adóévét megelőző adóév nem éri el a 12 hónapot, akkor e rendelkezés alkalmazásában az áttéré s
adóévét megel őző adóév fizetend ő adójának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra
számított összegét kell fizetendő adónak tekinteni .

(8) Az adóhatóság a (7) bekezdés hatálya alá es ő adózó társasági adóbevallásával
egyidejű leg adóévenként el őterjesztett kérelme alapján – amennyiben az az adózóra nézv e
kedvezőbb adókötelezettséget eredményez – a kérelemben megjelölt, 	 a 6 . § (2a) bekezdése é s
a II/A. fejezet figyelmen kívül hagyásával megállapított adóévi fizetend ő adót tekinti fizetendő
adónak, ha az adózó alátámasztja a 6 . § (2a) bekezdése ésa II/A. fejezet figyelmen kívül
hagyásával megállapított fizetendő adó összegét . A határidő elmulasztása esetén igazolás i
kérelem előterjesztésének nincs helye .

(9) A (8) bekezdésben foglaltak alkalmazásától függetlenül a 18/A . § (1) bekezdése szerinti
adózó a 18/C. § (4) bekezdése szerint meghatározott egyenleget a 6 . § (2a) bekezdése és a II/A .
fejezet figyelmen kívül hagyásával megállapított adóalapjában érvényesíti . "

10. A törvényjavaslat 34. §-a a következők szerint módosul :

34. § A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII . törvény (a továbbiakban :
Bszt .) 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az MNB elnöke a pénzügyi közvetít őrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében a
hatékony és eredményes kockázatkezelés el ősegítése érdekében rendeletben szabályozza a
[nem-teljesítő]nem	 teljesítő kitettség és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális
követelményeket . ”

11. A törvényjavaslat 35 . §-a a következők szerint módosul :

35 . § A Bszt . 180 . §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :
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„(6) Felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a pénzügyi közvetít őrendszer felügyeletéve l
kapcsolatos jogkörében eljárva rendeletben szabályozza a [nem-teljesítő]nem	 teljesítő kitettség
és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményeket .

(7) Felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletéve l
kapcsolatos jogkörében eljárva rendeletben szabályozza az ügyfél- és partnermin ősítés ,
valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeit .”

12. A törvényjavaslat 37 . §-a a következők szerint módosul :

37. § A Távhő törvény 9. §-a a következő (4)	 és(5)' bekezdéssel egészül ki :

„(4) Amennyiben az adóalany az éves beszámolóját a számvitelrő l szóló 2000 . évi C. törvény
3 . § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint állítja össze, úgy a z
adókötelezettsége megállapításakor köteles a Tao . tv. 1 . § (2) bekezdésében, 1 . § (6)
bekezdésében, 4 . § 4. pont e) alpontjában, 4 . § 28/b . pontjában, 4. § 29. pontjában és II/A .
fejezetében és 29/D . § (1) bekezdésében foglaltakat megfelel ően alkalmazni .

(5) Amennyiben a (4) bekezdés hatálya alá tartozó adózónál a Tao . tv. 18/C . § (4) bekezdés e
figyelembevételével meghatározott összeg (egyenleg) pozitív, akkor azt az adózó a Tao . tv.
18/C. § (4) bekezdésétő l eltérően választása szerint az áttérés adóévében egy összegben vag y
az áttérés adóévében és az azt követ ő négy adóévben öt egyenlő részletben – az adózás el ő tt i
eredmény növelése révén – érvényesíti az adóalapjában . Amennyiben a (4) bekezdés hatály a
alá tartozó adózónál a Tao . tv . 18/C. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott össze g
(egyenleg) negatív, akkor azt az adózó a Tao . tv. 18/C . § (4) bekezdésétő l eltérően az áttérés
adóévében és az azt követő négy adóévben öt egyenl ő részletben – az adózás el ő tti eredmén y
csökkentése révén – érvényesíti az adóalapjában . ”

13. A törvényjavaslat 41 . §-a a következ ők szerint módosul :

41 . § A Hpt. 107. §-a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az MNB elnöke a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolato s
jogkörében a hatékony és eredményes kockázatkezelés el ősegítése érdekében rendeletbe n
szabályozza a [nem-teljesítő]nem	 teljesítő kitettség és az átstrukturált követelésre vonatkoz ó
prudenciális követelményeket . ”

14 . A törvényjavaslat 42. §-a a következők szerint módosul :

42. § A Hpt . 290. §-a akövetkező (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a pénzügyi közvetít őrendszer felügyeletével
kapcsolatos jogkörében eljárva rendeletben szabályozza a [nem-teljesítő]nem	 teljesítő kitettség
és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményeket .

(7) Felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletéve l
kapcsolatos jogkörében eljárva rendeletben szabályozza az ügyfél- és partnermin ősítés ,
valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeit .”
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15. A törvényjavaslat 48. §-a az alábbiak szerint módosul :

48 . § A Kkt . 208/I . §[-a]	 (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul és a következő (3) és (4)
bekezdéssel egészül ki :

„(2) E törvénynek a Módl . törvénnyel megállapított 58 . § (1) bekezdése alkalmazásábana
könyvvizsgáló cég tekintetében figyelmen kívül kell hagyni a Módl . törvény hatálybalépésének
napját megelőző mérlegfordulónappal végz ődő üzleti évekre vonatkozó megbízásokat .

(3) E törvénynek a Módl . törvénnyel megállapított 22/A. § (1) bekezdését . a [hatályba
lépésének]hatálybalépésének napját magában foglaló üzleti év számviteli törvény szerinti
beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladato k
teljesítéséig, de legkés őbb 2016 . június 1-ig nem kell alkalmazni .

(4) E törvénynek a Módl . törvénnyel megállapított 40/A . §-át a [hatályba
lépésének]hatálybalépésének napját magában foglaló üzleti év számviteli törvény szerinti
beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladato k
teljesítéséig, de legkés őbb 2016. június 1-ig nem kell alkalmazni .”

16. A törvényjavaslat 52 . §-a a következők szerint módosul :

52. § (1) E törvény – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016 . január 1-jén lép
hatályba .

(2) A 43 . § b) pontja 2016 . január 2-án lép hatályba .

(3) A 4. § (2) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése 2017 . január 1-jén lép hatályba."

INDOKOLÁS

1-6. A módosítás nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz .

7. A tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvénynek (a továbbiakban : Tpt .) az egyes törvényeknek
a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáró l
szóló 2015 . évi LXXXV . törvénnyel történő évközi módosítása 2016. január 1-jei hatállyal
megszünteti az elszámolóház, illetve az elszámolóházi tevékenységet végz ő szervezet fogalmát ,
és bevezeti a „ központi értéktár, központi szerződő fél, valamint a központi értéktár i
tevékenység, központi szerződő fél tevékenység” fogalmakat . A jelen módosítás a Tpt .
módosítása miatt a számvitelrő l szóló 2000 . évi C . törvényben szükségessé vált módosításokat
tartalmazza .

8. A módosító javaslat több ponton változtatja meg a helyi ipar űzési adóalap megállapítását az
IFRS-eket alkalmazó vállalkozó esetén . E változtatások ugyanakkor nem érintik a
törvényjavaslat azon eredeti célját, hogy a változtatások adósemlegesek legyenek, és a
költségvetési bevételek ne sérüljenek .

A módosítás szerinti változtatások egy része szövegpontosítás, a tartalmi változtatások lényeg e
a következő :

A nettó árbevétel kiindulópontját képező, főszabály szerinti adóköteles bevételr e
vonatkozó rendelkezés [40/C . § (1)] kiegészül azzal, hogy ide tartozik az a bevéte l
(árbevétel) is, amelyet más standard az IAS 18 szerinti árbevételként rendel alkalmazni .
Ennek megfelelően nincs szükség a törvényjavaslat szerint a Htv . 40/C. §-a (2)
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bekezdésének g) pontjában említett, az IAS 17 standard 44 . bekezdésében említett
árbevétel külön nevesítésére sem . Mindezzel együtt a módosító javaslat a nem szokáso s
tevékenységb ől eredő bevétel nettó árbevétel-növekményét nem a Htv . 40/C. § (1 )
bekezdésének záró mondatában, hanem külön pontban, a Htv . 40/C. §-ának – módosító
javaslattal beiktatandó – h) pontjában határozza meg .

A törvényjavaslat – a Htv . 40/C. §-a (2) bekezdésének e) pontjaként – külön adókötele s
bevételnövel ő tételként fogalmazza meg azt, ha az IFRS-eket alkalmazó a Htv . szerinti
közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügyletet folytat és nem számol el az IAS 18 alapjá n
bevételt (árbevételt), mert az az IFRS-ek fogalmi rendjében ügynöki értékesítésne k
minősül és az IFRS-ek szerint csak a jutalék számít árbevételnek . Ezen bevétel-korrekció
nemcsak, hogy továbbra is szükséges, de azt ki kell egészíteni azzal az esettel is, ha az ilyen
– IFRS-ek szerint ügynöki értékesítésnek minősülő , ám az értékesítő saját nevében végzett ,
azaz a magyar számviteli szabályok szerint árbevételként elszámolandó – értékesítés tárgy a
termék (ingó vagy ingatlan) .

Az IFRS-ek szerinti pénzügyi lízing-ügyletet (azaz valójában termékeladás részletfizeté s
mellett) bármely vállalkozás folytathat, továbbá olyan ügylet is pénzügyi lízingnek
minő sül, amely a magyar számviteli szabályozás szerint nem . A pénzügyi lízingbe adó ez
esetben árbevételt nem számol el, mindösszesen pénzügyi bevételként a törlesztő-részletet ,
miközben a magyar számviteli szábályok szerint az ügylet kapcsán (zárt vég ű lízing ésetén)
az eladott termék ellenértékét vagy (nyílt végű lízing esetén) a lízingdíjat árbevételként kel l
elszámolni . Á módosítás az IFRS-ek fogalmi készletéhez jobban igazodó módo n
fogalmazza meg azt a bevétel-növelő korrekciót, amely a pénzügyi lízinggel függ össze .
Ugyanezen okból kifolyólag a módosító javaslat változtatja a hitelintézetekre, pénzügy i
vállalkozásokra, befektetési vállalkozások nettó árbevétel fogalmát is a Htv . 40/D . §-ának
(2) bekezdése d) pontjában .

A magyar számviteli ,szabályok szerint az üzletág-átruházás esetén az eszközök és a
kötelezettségek pozitív el őjelű különbözetét árbevételként kell elszámolni, miközben ez a z
IFRS-eket alkalmazóknál nincs ekként . Ezért ezen esetre is szükséges növelni a nett ó
árbevételt a Htv . 40/C . §-ának (2) bekezdése – a módosító javaslat által megállapítandó –
i) pontja szerint .

A törvényjavaslat a bevételnövel ő korrekciókra fogalmazza meg,-hogy a nettó árbevéte l
része az az ellenérték is, amelyet az adóalany kiszámláz, de az IFRS-ek alkalmazása miat t
nem veszi figyelembe adóköteles bevételként . Ennek oka az, hogy a magyar számvitelben
az eladott termék, nyújtott szolgáltatás kiszámlázott, vev ő által 'elfogadott összegét kel l
árbevételnek tekintetni, azzal, hogy ♦ esetenként az árbevételt el kell határolni (mert a
következő üzleti évet érinti a kiszámlázott ellenérték) . A törvényjavaslat megfogalmazza
azt is, hogy az időbeli elhatárolásokra – az ügyfélprogramok miatti elhatárolások
kivételével – nem kell alkalmazni ezt a korrekciót .
A módosítás – a Htv. 40/C. §-ának (2) bekezdése k) [(törvényjavaslat szerinti : i)] pontjában
– egyszerűbb, egyértelműbb szöveget ad arra, hogy a nettó árbevételbe tartozik a
kiszámlázott ellenérték akkor is, ha az IFRS-ek szerint árbevételként nem számolhat el ,
mert az IFRS-ek szerint az árbevételt annak valós értéke összegében kell kimutatni . A '
módosító javaslat szerint szöveg mellett nincs szükség arra, hogy külön rendelkezzen a
Htv. arról, hogy az időbeli elhatárolásokkal nem kell korrigálni a nettó árbevételt . Az
egységes megítélés érdekében az ügyféli hűségprogramok miatti időbeli elhatárolásokkal
sem kell korrigálni a nettó árbevétel összegét .

17



Az egyértelműbb szöveg miatt nincs szükség a Htv. 40/C. §-ának (4) bekezdésében foglal t
korrekcióra sem .

A módosítás – a kétszeres adóztatás kizárása érdekében – azt is rögzíti, hogy a Htv . 40/C.
§ (2) bekezdése szerinti tételeket akkor kell figyelembe venni, ha azok nem képezik részét
a Htv. 40/C. § (1) bekezdés szerint megállapítandó bevételnek.

A hatályos Htv. szerint a jövedéki adó, regisztrációs adó, energiaadó alanya csökkentheti
a nettó árbevételt az adóalap-kiszámítás során (ennek oka, hogy a 2001-ben hatályba lépett
számviteli törvény a nettó árbevételbe sorolja ezen adókat, illetve jogelődjüket) .
Figyelemmel azonban arra, hogy a kiszámlázott ellenértékben ezen adók összege is benn e
foglaltatik, a Htv . 40 /C . §-ának (2) bekezdése k) pontja szerint azt növel ő tételként kellene
figyelembe venni az IFRS-eket alkalmazóknál . Ezért az adósemlegesség érdekébe n
indokolt a nettó árbevétel csökkentése .

Az IFRS-ek szerint az állami támogatások semmiképp sem keletkeztetnek árbevételt, ezér t
nincs szükség az erre vonatkozó csökkentő tételre . A módosítás ezért kiemeli a
törvényjavaslatból a Htv-be illesztendő 40/C. (3) bekezdés törvényjavaslat szerinti d )
pontját .

A törvényjavaslat szerint a Htv . 40/J. §-aként beiktatandó rendelkezés az áttérés adóévér e
fogalmazott meg adóalap-korrekciót, egyfelő l a kétszeres nettó árbevétel-növelés, illetv e
kétszeres nettó árbevétel-csökkentés kizárása, továbbá a legalább egyszeres adóalap -
korrekció érdekében. E korrekciót azonban csak az áttérés évét megelőző adóév és az
áttérés adóéve kapcsán rendelte alkalmazni .
Előfordulhat azonban, hogy az áttérés adóévét megel őzően folytatott ügylet hatása az
IFRS-ek alkalmazása során csak több adóévet követően jelenik meg az elszámolásokban .
Ezért a módosítás kiterjeszti a rendelkezés hatókörét.

Miközben a társasági adóelőleg-minimumra vonatkozó szabályozás kizárja az adóel ő leg-
mérséklés lehetőségét, addig a helyi ipar űzési adó esetén a törvényjavaslat ilyen
rendelkezést nem tartalmaz . Ezért – az egységes adójogi megítélés és az adóel ő leg-
minimum szabály érvényesülése érdekében – a módosítás rögzíti azt, hogy a helyi ipar űzési
adóelő leg-minimum esetén sincs helye az adóelő leg mérséklésnek.

A benyújtott törvényjavaslat egy kimentési lehetőséget tartalmaz a vállalkozók számára a
minimum-adóalap alkalmazása alól, azáltal, hogy amennyiben a vállalkozó a számviteli
törvény szerint kimutatott adóalapja alacsonyabb mint a minimum-adóalap, az adóhatóság
köteles az így kimunkált alacsonyabb összeget adóalapként elfogadni .
A módosító javaslat ezt a szabályt pontosítja rögzítve, hogy a minimumadó alkalmazás a
alóli kimentés nem befolyásolja az áttérési különbözet érvényesítését . Vagyis, amennyiben
az IFRS-eket alkalmazó vállalkozó a Htv . 40/K. §-ának (2) bekezdése alapján jogosult az
előző adóévi helyi iparűzés adóalapjával azonos összegű minimim-adóalapnál alacsonyabb
összegű, a számviteli törvény alapján megállapított adóalap után adózni, akkor az íg y
megállapított adólapot növelni vagy csökkenteni kell a Htv . 40/B-40/I. §-ának
alkalmazásával, vagyis az IFRS-ek szerint megállapított adóalaphoz viszonyítva a Htv .
40/J.§-ában elő írtak szerint megállapított áttérési különbözet összegével .

9. A törvényjavaslat (Tao . törvény 18/C. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés) szerint az
áttérési különbözet részeként növeli az adóalapot a saját t őkében megjelenő nyereség, amely az
adózás elő tti eredmény növeléseként került volna elszámolásra, ha az áttérés nem történik meg .
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Ezzel analóg módon csökkentő tételként kell megjeleníteni a veszteséget . Jellemzően ilyen
tételek a két számviteli rendszerben az elhatárolások kimutatásának különböz őségéből erednek .

A törvényjavaslat rögzíti (Tao . törvény 18/C. § (9) bekezdés), hogy az értékcsökkenés miatti
korrekciók alkalmazásában az IFRS-ek szerinti adózónál a „forgóeszközök közé való
átsorolásnak” kell tekinteni az eszköz értékesítésre tartott eszközzé történő minősítését . A
módosítás ennek kapcsán a forgóeszközök közé való átsorolásnak minősülő esetek körét
pontosítja, érdemi módosítást a törvényjavaslathoz képest nem jelent .

A törvényjavaslat (Tao. .törvény 18/C. § (13) bekezdés) adóalap módosítást ír elő egyes
meghatározott munkavállalói juttatások miatt kimutatott kötelezettségekkel és azo k
járulékaival kapcsolatosan. A módosítás ehhez kapcsolódóan pontosítja és a Tao . törvény
egészéhez harmonizáltan fogalmazza meg a rendelkezés hatálya alá es ő kötelező befizetések
körét .

A módosítás gondoskodik a lekötött tartalék alkalmazását biztosító rendelkezés (Tao . törvény
18/C. § (14) bekezdés) értelemszerű kiterjesztésérő l a – más hasonló jogcímmel analóg módon
szabályozott – bejelentett immateriális jószágra vonatkozó rendelkezésekre, érdemi módosítá s
a törvényjavaslathoz képest nem jelenik meg . A törvényjavaslat kimondja, hogy a lekötöt t
tartalékképzés során a lekötött tartalékfogalmát a számviteli törvény releváns szabály szerint
kell értelmezni . A módosító javaslat ezt a logikát követve az egységesség érdekében rögzíti ,
hogy az eredménytartalék fogalmát is a számviteli törvény releváns szabály szerint kel l
értelmezni .

A módosítás (Tao. törvény 18/C. § (20) bekezdés) kimondja, hogy a számvitelrő l szóló törvény
III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az IFRS-ek szerinti beszámolóra
(könyvvezetésre) történő áttérés következtében elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás ,
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége, vagy a kísérleti fejlesztés aktivált értéke (szellemi
termék) alapján a 7 . § (1) bekezdés t) pontja és a 7 . § (17)-(18) bekezdései szerinti adózás előtti
eredmény nem csökkenthető, mert nem valósítja meg a szabály, az adóelőny célját .

A törvényjavaslat sajátos rendelkezést fogalmaz meg az áttéréskor a t őkében (és nem az
eredményben) megjelenő áttérési különbözet adóalapban történő figyelembe vételével
kapcsolatosan . Az esetlegesen megjelenő növekményt választás alapján az áttérés évében eg y
összegben, vagy az áttérés évében és az azt követ ő két évben egyenlően elosztva kell leadózni
ezzel elkerülve a kettős nem adóztatást, ehhez hasonlóan a negatív áttérési különbözet esetébe n
pedig a kettős adózást elkerülendő csökkentő tétel érvényesíthet ő . Amennyiben az adózó a
minimumadó fizetési kötelezettség alá esne, de él a kimentési lehet őséggel és ezzel az IFRS-ek
helyett kvázi visszatér a számviteli törvényhez, akkor a pozitív, illetve a negatív áttérés i
különbözet nem jelenne meg az adóalapjában . Ez azonban kettős nem adózási vagy kettős
adózási helyzetet eredményezne, amelynek elkerülésére a módosító javaslat (Tao . törvény
18/D. ' (9) bekezdés) kimondja, hogy a minimumadóban történ ő kimentéstől függetlenül az
áttérési különbözetet le kell adózni, illetve érvényesíteni lehet az adóalapban . Tehát az
adókötelezettség ez esetben két részbő l tevődik össze, egyrészt a minimumadóból, másrészt az
áttérési különbözetre eső adóból .

A módosítás ezen kívül nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosításokat is tartalmaz .

10-11 . A módosítás nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz .

12. A módosítás az adózó számára választási lehet ő séget biztosít olyan módon, hogy az
energiaellátók jövedelemadójának alanya az áttérési különbözetre tekintettel alkalmazandó
növelést vagy egy összegben vagy öt év alatt, öt egyenl ő részletben alkalmazza . Ehhez
kapcsolódóan a javaslat kimondja, hogy amennyiben az áttérési különbözet összeg e
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(egyenlege) negatív, akkor azt az adózó az áttérés adóévében és az azt követ ő négy adóévben
öt egyenlő részletben – az adózás előtti eredmény csökkentése révén – érvényesíti a z
adóalapjában .

13-14 . A módosítás nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz .

15. A módosítás a,könywizsgálók'és könyvvizsgáló cégek kötelez ő rotációjával kapcsolato s
rendelkezéseket pontosítja . A könyvvizsgáló cégekre vonatkozóan 2015 . július 7-én lépett
hatályba egy 5 éves kötelez ő rotációt előíró rendelkezés . Ennek értelmében a közérdeklődésre
számot tartó , gazdálkodók jog szerinti könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgálók é s
könyvvizsgáló cégek legfeljebb 5 évig folytathatnak jogszabályi kötelezettségen alapul ó
könyvvizsgálói tevékenységet ugyanazon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál .

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a könyvvizsgáló cégek kötelező rotációjának
számításakor figyelmen kívül kell hagyni a 2015 . július 7-ét megelőző mérlegfordulónappal
végződő üzleti évekre vonatkozó könyvvizsgálói megbízásokat .

A módosítás ezen kívül nyelvhelyességi pontosításokat is tartalmaz .

16. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz .
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