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A 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: 
Szt.) 153–154/B §-ai, valamint a 2006. évi V.  törvény 
a  cégnyilvánosságról, a  bírósági eljárásról és 
a  végelszámolásról (továbbiakban: Ct.) 18–19. §-ai 
tartalmazzák a  számviteli beszámoló közzétételére és 
letétbehelyezésére vonatkozó előírásokat. E  szabályok 
értelmében a  számviteli törvény szerinti beszámolót 
(éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, 
összevont (konszolidált) éves beszámoló, sajátos 
egyszerűsített beszámoló) elektronikusan, személyre 
szabott ügyintézési felületen kell a  céginformációs 
szolgálat részére eljuttatni. A beszámoló benyújtásával 
egyidejűleg ún. elektronikus űrlapot kell csatolni, 
mely a  cég, a  beszámolót benyújtó magánszemély 
azonosíthatósága, továbbá a benyújtás jogszerűségének 
igazolását hivatott szolgálni. A beszámoló elektronikus 
megküldésével a  vállalkozó továbbra is eleget tesz 
közzétételi és letétbehelyezési kötelezettségének.

Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget beszá-
moló közzétételi és letétbehelyezési kötelezettségé-
nek, úgy a  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjé-
ről  (továbbiakban: Art.) 172. § (1) e) pontjában és (7a) 
bekezdésébe, valamint 174/A. §-ában, továbbá a  Ct. 
87.  §-ában rögzített jogkövetkezményekkel kell, hogy 
számoljon. A  beszámoló benyújtásának elmaradása 
esetén első lépésként a NAV 15 napos határidővel fel-
szólítja az adózót, hogy teljesítse kötelezettségét, mely-
nek ha nem tesz eleget, akkor 500 ezer Ft-ig terjedő 
mulasztási bírság kiszabására számíthat. A kötelezett-
ség elmaradása esetén az adóhatóság újabb felszólítást 
küld, további 15 napos határidővel, azonban ebben az 

esetben a mulasztási bírságot már 1 millió Ft-ig terje-
dően helyezik kilátásba. Amennyiben a  második fel-
szólítás is eredménytelen, a NAV törli a kötelezettségét 
nem teljesítő vállalkozás adószámát, amellyel egyidejű-
leg a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja a társaságot. 
A  beszámoló közzététele és letétbehelyezése még az 
adószám törléséről szóló határozat kiadásáig teljesít-
hető. Abban az esetben, ha a  vállalkozás az adószám 
törléséről szóló határozat kiadását követően, de annak 
jogerőre emelkedését megelőzően teljesíti kötelezettsé-
gét, a NAV a határozatot visszavonja, azonban a kirótt 
mulasztási bírság az adózó terhén marad. 

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs 
Szolgálata (a továbbiakban: Cégszolgálat) a Szt. szerinti 
beszámolók letétbehelyezési, illetve közzétételi köte-
lezettség teljesítéséhez ún. „Online Beszámoló Űrlap-
kitöltő Rendszert” fejlesztett ki, amely a fentiekben is-
mertetett jogszabályokban rögzített elektronikus útnak 
és személyre szabott ügyintézési felület feltételeinek 
megfelel. A Cégszolgálat olyan online alkalmazást biz-
tosít a cégek számára, amely a hatályos számviteli jog-
szabályoknak maradéktalanul megfelelve képes a  cé-
gek, illetve könyvelőik munkáját megkönnyíteni. Az új 
rendszerrel a beszámolók elektronikus benyújtása mel-
lett a  beszámoló elkészítési, illetve összeállítási folya-
mat is elektronizálásra került. Ezen oldal elektronikus 
elérhetősége a következő: https://e-beszamolo.im.gov.
hu/ebekuldes. E  felületen keresztül saját ügyfélkapuja 
alkalmazásával jogosult a beszámoló elektronikus meg-
küldésének választásuk alapján a társaság ügyvezetője, 
alkalmazottja, megbízott könyvelője, stb.

https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes
https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes
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Az új online kitöltő felületen (továbbiakban: e-be-
küldés) a korábban is alkalmazott ÁNYK űrlapok kerül-
tek leképezésre. Az e-beküldés felületen a megfelelő jog-
szabályi alap kiválasztásával dinamikusan állítható össze 
a kitölteni kívánt űrlap. A rendszer használata támogatja 
a  beszámolók jogszabály szerinti elfogadási folyamatát 
és közzétételét is, mivel csak az informatikailag helyesen 
összeállított, beküldésre alkalmas beszámolók nyomtat-
hatóak ki, végül pedig a beszámoló legfőbb szerv általi 
elfogadását (aláírását) követően nyílik meg a  lehetőség 
azok beküldésére (közzétételére és letétbehelyezésére).

Az elektronikus űrlap és beszámoló kitöltésének 
elkezdésétől a végső ellenőrzés lefuttatásáig a rendszer 
a bevitt adatokat folyamatosan ellenőrzi. A hibá(ka)t pi-
ros felkiáltójellel jelzi egyrészt annak az űrlapnak a lapfü-

lén, ahol a hiba fellelhető, másrészt a hiba pontos helyén. 
A (piros) hibákon felül az online felület figyelmeztetéssel 
(sárga felkiáltó jel) segíti a kitöltést, amelynek figyelmen 
kívül hagyása mellett a beszámoló benyújtható. A bekül-
désről a rendszer azonnal visszajelzést küld egy felugró 
ablak formájában, amely tartalmazza a benyújtás adatait, 
azonban ez az üzenet csak tájékoztató jellegű, a befoga-
dásról/visszautasításról szóló visszaigazolás továbbra is 
az Ügyfélkapus tárhelyre érkezik.

Az e-beküldés a  beszámolók kitöltésén túl a  be-
küldött beszámolók elérése, megtekintése és letöltése 
az ún. személyes tárhelyen keresztül történik, melyen 
a  beszámolókkal kapcsolatos értesítések, továbbá do-
kumentumok folyamatosan megőrzésre kerülnek, túl 
a jelenlegi Ügyfélkapu adta lehetőségeken.  ◙

Az egyéni és társas vállalkozásoknak a kötelező kama-
rai hozzájárulás összegét évente, minden év március 
31-ig kell megfizetni, melynek összege: 5.000,- Ft/év. 
Ez  nem tévesztendő össze az építőipari vállalkozások 
korábbi kötelező regisztrációjával, mert azt más jogsza-
bály alapján, más célok érdekében rendelték el.

A kötelező kamarai hozzájárulást a székhely sze-
rinti területi kereskedelmi és iparkamara részére 
kell megfizetni. A  székhely szerinti területi kereske-
delmi és iparkamara honlapjáról a  banki átutalás és 
banki befizetéshez közzétett bankszámlaszámokról 
kaphatunk tájékoztatást. A területi kamarákat a http://
www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkama-
ra/a-teruleti-kamarak-honlapja-cime-bankszamlasza-
ma-es-telefonszama-2542 linken lehet elérni.

Az 5.000,- Ft/év összegű kötelező kamarai hozzájáru-
lást 3-féle módon lehet teljesíteni:
 • banki átutalással: a  közlemény rovatban az adó-

számot és a „kamarai hozzájárulás” szöveget kell 
feltüntetni,

 • banki befizetéssel: a  közlemény rovatban az adó-
számot és a  „kamarai hozzájárulás” szöveget kell 
feltüntetni,

 • készpénzes befizetéssel a területi gazdasági kamara 
ügyfélszolgálatánál.
A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara 

a  hozzá beérkezett összegek feldolgozását követően 
igazolást küld a rendezett időszak feltüntetésével.

A vonatkozó előírások a következők (forrás: MKIK): 

„A 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések 
alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:
 • a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni;
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 

5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A hozzá-
járulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levo-
násra kerül a tagdíjból;

 • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meg-
határozott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, 
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üz-
leti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmen-
tesen nyújtani.
A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, 

vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenysé-
get folytató vállalkozásokra, a  mezőgazdasági terme-
lőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

Fontos tudni, hogy a kamarai tagság továbbra is ön-
kéntes marad, így a  regisztrált vállalkozások nyilván-
tartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni 
és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon 
belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi 
és iparkamaránál a  nyilvántartásba vételüket kezde-
ményezni.”

Ne felejtsék el határidőben rendezni a kötelező ka-
marai hozzájárulás fizetési kötelezettségüket!  ◙

közeleg A kötelező kAmArAi hozzájárulás 
fizetés hAtárideje 

– 2017. március 31. 
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