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 ◙ Könyvvizsgálati kötelezettségről
 ◙ Megváltozott munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatása

A tArtAlomból:

Könyvvizsgálati Kötelezettségről

Bár nem újkeletű a kérdéskör, azonban 
érdemes feleleveníteni a könyvvizsgálati 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat, hiszen 
könnyen előfordulhat, hogy valamely ügyfelünk 
könyvvizsgálatra válik kötelezetté.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
(továbbiakban: Szt.) minden vállalkozó számára 
kötelezően előírja a könyvvizsgálatot, de értékha-
tártól függően felmentést ad a kötelezettség alól.

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalko-
zás nettó árbevétele a megelőző két üzleti év átla-
gában nem haladja meg a 300 millió forintot, és 
a megelőző két évben az átlagosan foglalkozta-
tottak létszáma nem haladta meg az 50 főt.

A fenti felmentést bizonyos szervezetek nem 
alkalmazhatják, így a fenti értékhatároktól függet-
lenül könyvvizsgálatra kötelezettek többek között:
 • a takarékszövetkezetek,
 • a konszolidálásba bevont vállalkozások 

(az anyavállalat, a konszolidálásba bevont le-
ányvállalat, a konszolidálásba bevont közös 
vállalat),

 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyaror-
szági fióktelepe, kivéve azon külföldi székhe-
lyű vállalkozások magyarországi fióktelepét, 
amely vállalkozás székhelye az Európai Unió 
valamely tagállamában található,

 • a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók,
 • az a vállalkozó, akinek a tárgyévi üzleti év 

mérlegfordulónapján 10 millió forintot meg-
haladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozá-
sa van.
A beszámoló könyvvizsgálatát ismételten el 

kell végeztetni, amennyiben a társaság könyvvizs-
gálója a közfelügyelet minőségellenőrzésén „nem 

megfelelt” minősítést kap, vagy a könyvvizsgálói 
jelentés visszavonására kerül sor. A könyvvizsgá-
lat ismételt elvégzésére a kötelezéstől számítva 
90 nap áll rendelkezésre.

Abban az esetben, ha a megelőző két év átla-
gában az árbevétel pontosan 300 millió forint, 
akkor a Szt. továbbra is mentesíti a vállalkozást 
a könyvvizsgálati kötelezettség alól, hiszen úgy 
fogalmaz a jogszabály, hogy a két év átlagában 
az árbevétel NEM haladja meg a 300 millió forin-
tot. Devizában történő könyvvezetés esetén az 
éves beszámolóban szereplő árbevétel adatokat 
az MNB által az adott fordulónapra vonatkozóan 
közzétett hivatalos (euro, dollár stb.) devizaárfo-
lyamon kell forintra átszámítani.

Tapasztalataim szerint sok esetben elmarad 
az év közben alapított vállalkozásoknál a tört évek 
adatainak évesítése. Ez azért fontos, mert ennek 
megfelelően kell vizsgálni a könyvvizsgálati köte-
lezettséget. Így előfordulhat, hogy már a tört 
évben elért árbevétele vagy létszám adata évesí-
tése okán teljesíti a könyvvizsgálati kötelezettség 
feltételeit, továbbá az első egész év adatai alapján 
is, ami azt jelenti, hogy nyert egy jegyet a könyv-
vizsgálati kötelezettségre.

A könyvvizsgálót minden esetben a vállalkozás 
legfőbb szerve jelöli ki. A kijelölés tulajdonosi dön-
tés vagy a legfőbb szerv által hozott határozat for-
májában vállalkozás formájától függően taggyűlé-
sen vagy közgyűlésen történik. A taggyűlési, köz-
gyűlési határozat a Ptk. előírása alapján tartalmazza 
a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeit és 
díjazását, valamint felhatalmazza az ügyvezetést 
a szerződés megkötésére. A Ptk. szerint a szerző-
déskötésre 90 nap áll a felek rendelkezésére.
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egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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Könyvvizsgálónak a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamarában (MKK) nyilvántartásba vett Könyv-
vizsgáló társaság vagy olyan természetes sze-
mély választható, aki tagja a MKK-nak. Abban az 
esetben, ha egy vállalkozás könyvvizsgáló társa-
ságot választ könyvvizsgálónak, meg kell jelölni 
a könyvvizsgálatért személyében is felelős termé-
szetes személyt is, aki egyben tagja a MKK-nak.

Egyes könyvvizsgálatoknál ezen túlmenően 
speciális minősítéssel rendelkező könyvvizs-

gálót kell választani, mint például a pénzintéze-
tek, költségvetési szervek esetében, illetve az 
IFRS-ek szerint összeállított éves beszámolók 
esetében is.

Nem szabad elfelejteni, hogy bizonyos jog-
szabályok kötelezően előírhatják az éves/egy-
szerűsített éves beszámoló vagy más pénzügyi 
jelentések könyvvizsgálatát (pl. átalakulások 
vagyonmérlegei, pályázati támogatások stb. ese-
tében).  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő

A megváltozott munkaképességű személyek foglal-
koztatása egyre inkább teret nyer, köszönhető ez az 
ösztönző intézkedések egyre szélesebb körének.

Ezek az ösztönző intézkedések a következők:
 • egyrészt minden 25 dolgozónál többet foglal-

koztató vállalatnak, ahol a megváltozott mun-
kaképességűek száma nem éri el a teljes állo-
mány 5%-át, a munkaadóknak a hiányzó lét-
szám után rehabilitációs hozzájárulást kell fi-
zetnie, amely 2019-ben személyenként évi 
1 341 000 forint;

 • másrészt a munkaadót a megváltozott munka-
képességű személy foglalkoztatásakor rész-
kedvezmény illeti meg a szociális hozzájáru-
lási adóból, mégpedig a minimálbér kétszeres 
mértékéig terjedően;

 • továbbá, ha egy vállalatnál a megváltozott mun-
kaképességű dolgozók száma eléri a 30 főt, 
vagy arányuk az összes munkavállalóhoz vi-
szonyítva meghaladja a 25%-ot, a vállalkozás 
állami támogatást kérhet, melyet egyebek mel-
lett munkabérre, képzésekre vagy a munkahely 
rehabilitációs célú átalakítására is fordíthat.
A munkaadók sokszor tanácstalanok, hogy 

milyen munkakörökben vagy milyen módon tud-
nák a megváltozott munkaképességűeket bevonni 
egy-egy szervezet életébe. Fontos, hogy a munkál-
tatók felismerjék a speciális igényű dolgozók fog-
lalkoztatásának előnyeit – mint pl. a munkaerőhi-
ány enyhítése – és emellett a fenti ösztönző ele-
mek vállalkozásra gyakorolt hatását is érdemes 
számba venni.  ◙

Megváltozott MunKaKépességű alKalMazottaK 
foglalKoztatása

· olcsó, kifogástalan minőségű nyomtatás

· törődésmentes, megbízható nyomtató

· maximálisan automatizált: kétoldalas nyomtatás, 
  szkennelés, másolás

· nagykapacitású kellékanyagok

· könnyű kezelés, magyar nyelvű érintőkijelző

· garancia, beszáradás ellen is

· alacsony energiafogyasztás, környezettudatos nyomtatás

· 2 papír tálca, külön kezelhető papírformátumok

EPSON DS-530
70 oldal / perc sebesség 
USB kapcsolat

gazdasagosnyomtato.hu   biro.zoltan@fokuszcomputer.hu   +36 70 327 7170 
122.900 Ft  helyett 

104.990 Ft

          163.900 Ft  helyett 

     138.900 Ft

104.900 Ft  helyett 

89.990 Ft

TOVÁBB A RÉSZLETEKHEZ

+ AJÁNDÉK
3 év garancia 

és VIP-szolgáltatás, 
ami 30.000 Ft értéket képvisel

EPSON DS-780N
90 oldal / perc sebesség 
HÁLÓZATI kapcsolat
érintő kijelző

259.900 Ft  helyett 

239.900 Ft

INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL

INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL

INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL

EPSON WorkForce Pro 
WF-M5799DWF
fekete–fehér nyomtatás

EPSON WorkForce Pro 
WF-C5790DWF
színes nyomtatás

A jól működő IT
versenyelőny
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