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Rendkívüli HírAdó
A sajátos számviteli szabályokat
tartalmazó kormányrendeletek
módosítása
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

A Magyar Közlöny június 8-ai számában került kihirdetésre a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos
számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.)
Kormányrendelet.
A megjelent jogszabály módosítja a Magyar Nemzeti Bank, a magánnyugdíjpénztárak, valamint a számviteli törvény
szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
kormányrendeletek mellett a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletet is.
Az új kormányrendelet az MNB-vel és a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban jelentősebb, a számviteli törvény
szerinti egyéb szervezetek, valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségeit illetően apróbb módosításokat tartalmaz.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú
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