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Trendek a magyar adórendszerben 
Gazdaságpolitikai célok 

• Pénzügyi, költségvetési stabilitás  

• Növekedés fenntartása, fokozása, a munka támogatása 

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

 

Változatlan adópolitikai célok: 
• A gazdaság adóterhelésének további csökkentése 

• Növekedésbarát adószerkezet:  
• munkát terhelő adók csökkentése 

– foglalkoztatás ösztönzése (adócsökkentés) 

– családok támogatása (családi adókedvezmény emelkedése – 2 gyermekesek)  

– hátrányos helyzetűek támogatása (munkahelyvédelmi akció) 

• a fogyasztási adók szerepének fenntartása 

– klasszikus forgalmi adók (áfa, jövedéki adó)  

– új, jellemzően forgalmi adónemek: alacsony adómérték, széles adóalap mellett 
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Trendek a magyar adórendszerben 2. 

Változatlan adópolitikai célok 
• Versenyképesség javítása 
– KKV-k adóterhelésének csökkentése (kiva) 

– beruházások ösztönzése 

 

• Adóbeszedés hatékonyságának javítása  
– feketegazdaság elleni küzdelem  

(pl. online pénztárgép, online számlázás) 

– közteherviselésbe bevont adózók  
körének szélesítése 

– önkéntes jogkövető magatartás elősegítése  

– megbízható adózók támogatása 
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Általános forgalmi adó rés  
(az elméleti áfa százalékában) 

Magyarország régiós átlag* EU 15 EU 28** 

% 

*Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia 
**kivéve Ciprus és Horvátország 

Forrás: Case (2016), NGM számítás 
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Könyvvizsgálói Közfelügyelet Magyarországon 

A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer részelemei: 

 a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
végzésének engedélyezése 

 a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a kamara etikai szabályzata, 
valamint a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti kialakítása, 
elfogadása, 

 a szakmai továbbképzési rendszer működtetése  

 a minőségbiztosítási rendszer működése 

 a fegyelmi eljárások lefolytatása 

2013 óta a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert a közfelügyeleti hatóság 
a Kamara közreműködésével  működteti.  
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Együttműködés a közfelügyelet rendszerében 

1. Stratégia Partnerség  

• a Kamara részese a jogszabálymódosítások, koncepciók 
előkészítésének  

• a Kamara jogszabálymódosítási tervezeteket 
megismerheti, javaslatot tehet 

2. Megosztott közfelügyeleti hatáskörök 

• delegált hatáskörök 

• megosztott hatósági feladatok  
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Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók - 2015 

Kibocsátók 

42 

Bankok és 
takarékszövet-

kezetek 

151 

Biztosítók 

27 

Befektetési 
vállalkozások 

és alapkezelők 

25 
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Audit reform 2016 

2014-ben két új uniós joganyag  

Szabályozás területei: 

• könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek függetlensége, 

• közfelügyeleti rendszer,  

• Auditbizottságok szerepe, 

• könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek belső szervezeti 
felépítése, 

• könyvvizsgálati szakma gyakorlóinak unión belüli 
mobilitása. 
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Audit reform 2016 

közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál könyvvizsgálói 
tevékenységet ellátó könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 

 

Egységes jogalkalmazás érdekében rendeleti szabályozás 

Főbb szabályozási területek: 

• Rotáció 

• A nem könyvvizsgálói szolgáltatás tilalma 

• Könyvvizsgálói díjak 

DE! 

Tagállami opciók 
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EU - számviteli 
irányelv 

 
 
 

számviteli törvény 

sajátos számviteli 
szabályokat tartalmazó 

Korm. rendeletek 

IFRS 

konszolidált éves 
beszámoló 

 
 

egyedi éves 
beszámoló  

Számviteli szabályozás 
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Az új számviteli irányelv átültetése 

A változásokat a 2016. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell először alkalmazni. 

 

Az új számviteli irányelv számos kérdésben jelentős változást 
eredményezett. A módosítások érintették többek között: 

 

 a mérleg és az eredménykimutatás sémájának felépítését, 
továbbá az éves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet 
kötelező tartalmát is, 

 a vállalkozási csoportokra vonatkozó értékhatárokat, valamint  

 a rendkívüli tételek megszüntetését. 
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Az IFRS-ek elterjedése 

 

 

• Az IASB világszerte több, mint 100 országot 
tart nyilván, ahol az IFRS kötelező, és a 
világ mintegy 130 országában alkalmazható 
választás alapján. 

Alkalmazók 

• A tőzsdén jegyzett társaságok tekintetében 
kötelező jellegű minden tagországra 
vonatkozóan: 28 tagállam 

• Az egyedi beszámolás tekintetében: 23 
tagállam (opció/kötelező jelleggel) 

Európai 
Unióban 
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IFRS-ek egyedi beszámolási célra történő 
alkalmazása 

 

 Az IFRS-ek 2016-tól több lépcsőben történő bevezetése.  

 

 A fokozatos bevezetés megfelelő felkészülési időt biztosít. 

 

 Az IFRS-ek alkalmazása tekintetében a vállalkozások számára a 
választás lehetősége biztosított, és a kötelező alkalmazás csak 
bizonyos kiemelt jelentőségű szektorokban van előírva. 

 

 Az IFRS-ek bevezetésével növekszik a hazai vállalkozások 
beszámolóinak összehasonlíthatósága, átláthatósága, ami elősegíti 
az érintett vállalkozások versenyképességének a növekedését.  
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IFRS-ek egyedi beszámolási célra történő 
alkalmazása 

 - adózási vonatkozása -  

Az IFRS-ek bevezetésével párhuzamosan speciális adóalap-
megállapítási szabályok kerültek kialakításra, elsősorban: 
- a társasági adó és  
- a helyi iparűzési adó 
tekintetében. 
 

Cél:  

- a vállalkozók adópozíciója ne változzon 

- az áttérés semleges maradjon a társasági adó és a helyi 
iparűzési adó szempontjából.  
 



Köszönöm a figyelmet! 
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