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Jelen, havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünkben tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket
az elmúlt időszak jelentősebb adózást érintő történéseiről, jogszabályváltozásairól, a
számviteli szabályok legutóbbi módosulásáról.

A közelmúltban módosult a számvitelről szóló
törvény. A módosítás legjelentősebb
következményeként – összhangban az uniós
irányelvekkel – a 2016. üzleti évtől
kezdődően eltörlésre kerültek a rendkívüli
eredménykategóriák. Ennek megfelelően
azon gazdasági események, amelyek ez idáig
rendkívüli bevételként vagy rendkívüli
ráfordításként kerültek elszámolásra, a
jövőben az üzemi (üzleti) tevékenység
eredménye, illetve a pénzügyi műveletek
eredménye kategóriákban éreztetik majd
hatásukat. A módosító törvény tételesen
meghatározza, hogy a korábban rendkívüli
eredményben elszámolt gazdasági
eseményeket mely eredménykategóriákba kell
sorolni.

A számviteli szabályozás – eredményelszámolást érintő – módosítása a jövőben
jelentős hatással lehet a társaságok
költség alapú árképzésére, tekintettel arra,
hogy a megváltozott eredménystruktúrának
köszönhetően módosulhat a társaságok
által alkalmazott (transzfer)árak
költségalapjának meghatározása során
figyelembe veendő költségek (ráfordítások)
köre. Emiatt a jelenlegi árképzési elvek
átgondolása, illetve újragondolása válhat
szükségessé, mely vizsgálatot javasolt még
az első, módosítással érintett üzleti évet
megelőzően végrehajtani.
A számviteli szabályozás transzferárazást
érintő hatásairól bővebben a 2015.
szeptemberi hírlevél értekezik majd.
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