FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Multinacionális vállalatcsoportok magyar vállalkozásaira
beszámolókészítési előírások
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
közös közleményben hívta fel a
multinacionális vállalatcsoportok
magyar
vállalkozásait
a
számvitelről szóló törvény szerinti
könyvvezetési
és
beszámoló
készítési előírások betartására.
Kis Gábor

„A Nemzeti Adóés Vámhivatal és
a Magyar
Könyvvizsgálói
Kamara közös
közleményben hívta
fel a multinacionális
vállalatcsoportok
magyar
vállalkozásait a
számvitelről szóló
törvény szerinti
könyvvezetési és
beszámoló készítési
előírások
betartására.”

vonatkozó könyvvezetési és

donában lévő eszközökről és
azok forrásairól, továbbá a
gazdasági
műveletekről
olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az
eszközökben és a forrásokban
bekövetkezett változásokat a
valóságnak
megfelelően,
folyamatosan,
zárt
A számvitelről szóló 2000. évi C.
rendszerben,
áttekinthetőtörvény 4. § (1) - (4) bekezdései, a
en mutatja;
12. § (2) bekezdései, 20. § (1) • a könyvvezetés
során
a
bekezdése és 159-160. §-okban
törvényben előírt egységes
foglaltak az üzleti évről készített
számlakeretet
szükséges
beszámolóval és az azt alátámasztó
alkalmazni, annak érdekében,
könyvvezetéssel
szemben főhogy a gazdálkodó eszközeinek
szabályként az alábbi követelés forrásainak, a gazdasági
ményeket támasztja a törvény
műveletek
eredményre
hatálya alá tartozó magyar
gyakorolt hatásának egységes
vállalkozásokkal szemben:
rendszerbe
foglalásával
segítséget adjon a gazdálkodó
számvitelének megszervezésé• a gazdálkodó működéséről,
hez, biztosítsa a számviteli
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről az üzleti év
törvény szerinti, illetve annak
könyveinek zárását követően, a
felhatalmazása alapján kiadott
számvitelről szóló törvényben
kormányrendelet
szerinti
meghatározott könyvvezetéssel
beszámoló
elkészítéséhez
alátámasztott magyar nyelvű
szükséges alapinformációkat;
beszámolót köteles készíteni;
• a
kettős
könyvvitelt
• a könyvvezetés a számviteli
vezető gazdálkodó az egységes
alapelvek figyelembevételével
számlakeret
előírásainak
az egyszeres vagy a kettős
figyelembevételével
olyan
könyvvitel rendszerében, csak
számlarendet
köteles
magyar nyelven történhet;
készíteni,
amely
szerinti
könyvvezetés
a
törvényben
• a kettős könyvvitelt vezető
előírt beszámoló készítését
gazdálkodó a kezelésében, a
maradéktalanul
biztosítja;
használatában, illetve a tulaj-
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• az éves beszámolót a számvitelről szóló
törvényben meghatározott szerkezetben és
legalább az előírt tagolásban, a számvitelről
szóló törvény 1-3. számú mellékleteiben
szereplő tételeket a megadott sorrendben, a
tételek
továbbtagolásának,
illetve
összevonásának
szabályai
figyelembevételével,
bizonylatokkal
alátámasztott, szabályszerűen
vezetett
kettős könyvvitel adatai alapján, világos és
áttekinthető formában kell elkészíteni.
Az adóhatóság tapasztalata alapján a
multinacionális cégcsoporthoz tartozó magyar
vállalkozások egy részénél nem teljesítik
maradéktalanul
a
fenti,
számviteli
törvényben foglalt, előzőekben említett
követelményeket. A számviteli törvény
szerinti
éves
beszámolót
alátámasztó
könyvelési
nyilvántartásokat
ezen
vállalkozások egy részénél nem a magyar
egységes számlakeret szerinti formában,
hanem a vállalatcsoport által alkalmazott, más
számviteli és beszámolási keretelvek alapján
kialakított főkönyvi rendszerben és nem
magyar nyelven vezetik.
A számviteli törvény követelményeinek akkor
tud a gazdálkodó maradéktalanul eleget tenni,
ha az egységes magyar számlakeret szerinti
főkönyvi
nyilvántartást zárt
könyvelési
rendszeren belül állítja elő, nem pedig
azon kívül (manuálisan
vezetett
külön

táblázatokban való levezetésekkel) valósítja
ezt meg. A zárt könyvelési rendszeren kívüli
levezetés
módszerével
ugyanis
nem
biztosított az így előállított magyar főkönyvi
adatok teljeskörűsége, és annak maradéktalan
ellenőrzési lehetősége az adóvizsgálatok során.
A fenti előírások be nem tartásával sérülnek a
számviteli törvényi előírások, illetve az
adóhatósági ellenőrzések is rendkívüli módon
megnehezülnek.
Mindamellett
a
könyvvizsgálónak is nehézséget okoz, hiszen
az éves beszámoló megbízhatóságáról és
valódiságáról a számviteli törvény előírásainak
összefüggésében kell véleményt alkotnia.
Azokban az esetekben, amikor az adóhatóság
az
elrendelt
adóellenőrzés
érdemi
lefolytathatóságát akadályoztatva látja az
előzőekben említetteknek megfelelő zárt és
áttekinthető könyvelési rendszer hiányosságai
miatt, a gazdálkodókat felszólíthatja ennek a
hiányosságnak a megszüntetésére és az előírt
könyvelési kimutatások számviteli törvénynek
megfelelő rendszerben való előállítására és az
adóhatóság részére való bemutatására.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

