A Számviteli törvény 2021. január 1-től hatályos, a Számviteli politika tartalmát
érintő megváltozott előírásai
1. A tőketartalékkal kapcsolatban:
A 36. § (3) a következők szerint módosult:
„A 35. § (3) bekezdése szerinti vállalkozónál a tőketartalék (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti
növekedésének, a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak
módosítása, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a
tőkeemelésről, a tőkeleszállításáról tőkeleszállításról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a
cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával, illetve ha a változás időpontja eltér a bejegyzés
időpontjától, akkor a változás időpontjával történik,
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszköz átvétele a cégbejegyzést
megelőzően cégbejegyzésig, illetve a változás időpontjáig megtörtént,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél,
c) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti tőketartalék-csökkenésnél, illetve
a cégbejegyzést, illetve a változás időpontját követően, az eszköz átvételekor az (1) bekezdés a) és b)
pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszközök átvétele a cégbejegyzés, illetve a változás
időpontjáig nem történt meg.”
2. Az eredménytartalékkal kapcsolatban
37.§ (1) „Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni (kiegészült a h/ ponttal)
h) az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét, ha a jóváhagyott osztalékból származó
követelését a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) elengedi, az elengedés időpontjával.”
3. Az átalakulással kapcsolatban
A 140. § kiegészült a (6) bekezdéssel: A lekötött tartalékban kell fedezetet képezni az átalakulással
közvetlenül összefüggően keletkező adófizetési kötelezettségre, ha az adófizetési kötelezettség a
jogutódot terheli és arra más módon nem képeztek fedezetet.

4. Az egyéb bevételekkel kapcsolatban
77. § (3) d/; e/ és l/ pontja a következőképpen módosult: „Az egyéb bevételek között kell kimutatni
d) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) - forgóeszközök
között kimutatott - követelésnek az követelés engedményes által elismert értékét értékének és könyv
szerinti értékének a különbözetét, amennyiben az elismert érték meghaladja a könyv szerinti értéket, a
követelés átruházásakor;
e) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítéséből (ide értve értékesítése esetén (ideértve azt is, ha
az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az
immateriális jószág, a tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdésének bekezdés a) és c) pontja szerinti jogcímen
történő átadásából átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevételt bevétel és a könyv
szerinti érték különbözetét, amennyiben a bevétel meghaladja a könyv szerinti értéket, az értékesítéskor,
az átadáskor;
l) a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség

szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által - osztaléktartozásnak nem minősülő
- elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik;
5. Az egyéb ráfordításokkal kapcsolatban
81. § (3) c/ és f/ pontja kiegészült a következőkkel:
c) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítésekor azok értékesítése esetén (ideértve azt
is, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az
immateriális jószág, a tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadása
esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevétel és a könyv szerinti értékét;érték különbözetét,
amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja a bevételt, az értékesítéskor, az átadáskor;
f) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) - forgóeszközök
között kimutatott - követelésnek követelés engedményes által elismert értékének és könyv szerinti
értékének a különbözetét, amennyiben a könyv szerinti értékét érték meghaladja az elismert értéket, a
követelés átruházásakor.
6. A létszámmal kapcsolatban
A 91. § (1) a/ pontból elhagyták a „statisztikai” jelzőt.
A 94. § (4) és a 133§ (4c) pontokból az előzővel összhangban ugyancsak elhagyták a „statisztikai” jelzőt.
116.§ (4) a következőképpen módosult: Az (1)-(2) bekezdés alkalmazása esetén a mentesített anyavállalat
éves beszámolójának kiegészítő mellékletében a mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai
befektetett eszközeinek, tárgyévi bevételeinek és adózott eredményének, saját tőkéjének, valamint
foglalkoztatottjai foglalkoztatott munkavállalói átlagos állományi létszámának adatait vállalkozásonként
külön-külön be kell mutatni.
7. A beszámoló letétbe helyezésével kapcsolatban
153.§ (3) teljes egészében módosult:
Az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott
piacán forgalmazzák, az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló (1) és (2)
bekezdés szerinti letétbe helyezési kötelezettségének az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő
negyedik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.
8. Az Átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatban
177.§ kiegészült a (81) és (82) bekezdésekkel
„(81) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel
megállapított 77. § (3) bekezdés d) és e) pontját, 81. § (3) bekezdés c) és f) pontját, 84. § (7) bekezdés n)
pontját, 85. § (3) bekezdés m) pontját, 91. § a) pontját, 96. § (4) bekezdését, 116. § (4) bekezdését, 133.
§ (4) bekezdés c) pontját, 153. § (3) bekezdését először a 2021. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra kell alkalmazni.
(82) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel
megállapított 77. § (3) bekezdés d) és e) pontját, 81. § (3) bekezdés c) és f) pontját, 84. § (7) bekezdés n)
pontját, 85. § (3) bekezdés m) pontját, 91. § a) pontját, 96. § (4) bekezdését, 116. § (4) bekezdését, 133.
§ (4) bekezdés c) pontját, 153. § (3) bekezdését a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.”
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