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Gazdaságpolitika 
 

•Legfőbb célok: 
•Pénzügyi, költségvetési stabilitás 

fenntartása, erősítése 

•Növekedés fenntartása, fokozása, az 
értékteremtő, innovatív munka 
támogatása 

•Államadósság-csökkentés, 3% alatti 
hiány, devizakitettség visszafogása 



Adórendszer 
 

•Változatlan irányok: 
•Munkát terhelő adók csökkentése 

•Fogyasztási-forgalmi adók szinten 
tartása 

•HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA 

• Jogkövető magatartás elősegítése 

•Megfelelő szankciók 

 

 



Főbb adóbevételek előirányzatának teljesülése  
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Főbb adóbevételek előirányzatának teljesülése  
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Főbb adóbevételek növekménye 2014-ben 
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Feketegazdaság visszaszorítása 

•Legutóbbi intézkedések 
•Online pénztárgépek 
•Bankkártyás fizetések ösztönzése 
•Áfakulcs-csökkentés 
•Gyakoribb áfabevallás 
• Tételes áfa összesítő kiterjesztése 
•Adóhatósági értesítés 
• Elektronikus Közúti Áruforgalom 

Ellenőrző Rendszer 



A versenyképesség javítása 

•Szolgáltató, ügyfélbarát 
adóhatóság megteremtése  
•NAV és Art. megújítása, 

• „jó” és „rossz” adózók 
megkülönböztetése 

• ellenőrzések lezárása 6 hónapon 
belül 

•új szankciórendszer 



A versenyképesség javítása 

•Szolgáltató, ügyfélbarát 
adóhatóság megteremtése 

•a személyi jövedelemadó bevallást 
az adóhatóság készíti 

•új ellenőrzési formák kialakítása 

• több, hatékonyabb kommunikáció 



Szabályozási fejlemények 

•Könyvvizsgálat 

•2015. évi LXXXV. törvény 

•Számvitel 

•2015. évi CI. törvény  

• IFRS munkálatok 

•Felügyelet 

•Ágazati közfelügyelet 



Könyvvizsgálat 
 

•STANDARDOK!!! 

•Súlyos hiányosságok 
• alacsony díjak 

• IFRS ismeretek hiánya 

• szakmai szkepticizmus hiánya 

• IT vizsgálat hiánya 

• vizsgálat helyett „pipálás”, 
kontrollok vizsgálatának hiánya stb. 



Könyvvizsgálat 
 

•2015. évi LXXXV. törvény  

•56-78. §-ok: könyvvizsgálói ügyek 

•Nem jogharmonizáció 

• Jelentős szigorítások 

•Új közfelügyeleti funkciók 

• Évközi hatálybalépés 



Könyvvizsgálat 
•Bővül a közérdeklődésre számot 

tartó gazdálkodók köre  
(2X könyvvizsgáló, 3,5X ügyfél) 

•Változások a minősítéseknél  
• megadás  
• felfüggesztés  
• vizsga előírása 
• kibocsátói minősítés 
• többlet-feltételek  



Könyvvizsgálat 

•Szigorúbb szankciók 

• akár 500 mFt pénzbírság 

• tevékenységtől való eltiltás 

•Magasabb összegű 
felelősségbiztosítás 

•Cégrotáció 



Könyvvizsgálat 

 

•Titoktartás 

 

•Nem audit szolgáltatások tilalma 

 

•Standardalkotás 



Számvitel 
 

•2015. évi CI. törvény   

• a 2013/34/EK átültetése 

• változik az osztalék elszámolása  

• évközi hatályba lépés, de alkalmazni 
csak 2016-tól kell 

• egyéb (nem számviteli) változások 



Számvitel 

•Magasabb értékhatárok az 
egyszerűsített éves beszámolóhoz 

• árbevétel: 2,4 Mrd Ft 

•mérlegfőösszeg: 1,2 Mrd Ft 

• létszám: 50 fő 



Számvitel 

•Magasabb értékhatárok az 
összevont (konszolidált) éves 
beszámolóhoz 

• árbevétel: 12 Mrd Ft 

•mérlegfőösszeg: 6 Mrd Ft 

• létszám: 250 fő 



Számvitel 

•Kitermelő vállalatok jelentése 

•Osztalék: csak az elszámolás 
változik, a korlátok nem! 

•Nincs rendkívüli bevétel/ráfordítás 
• részesedéshez/átalakuláshoz 

kapcsolódó tételek: pénzügyi 
bevétel/ráfordítás 

• a többi: egyéb bevétel/ráfordítás 

 



Számvitel 

• IFRS munkálatok 

•Munkacsoportok alakultak 

•Kormánydöntés: 

•2016-tól választható (tőzsdei cégek 
és leányvállalatok) 

•2017-től kötelező (tőzsdei cégek és 
bankok), egyes cégeknek opcionális 

 



Számvitel 

• IFRS munkálatok 

•Adózási megoldás: az áttérés első 
két évében havi adatszolgáltatás, 
valamint adóelőleg-minimum és 
minimumadó előírása 

• Jogszabály-tervezet: 2015. II. félév 

• Indul a fordítás 

 



Felügyelet 
•Ágazati közfelügyelet 
• Egységes felügyeleti elvek a 

könyvelőkre, adótanácsadókra és 
könyvvizsgálókra 

•Állami garanciát jelent 

• a magas színvonalú szolgáltatásokra 

• a pénzügyi fegyelemre és az  
adóbevételekre  

• a szakma megtisztítására 

 



 

Köszönöm a figyelmet! 
 
 


