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Aprópénz Adózási Hírlevél

 ◙ Mikrogazdálkodói beszámoló

A tArtAlomból:

Mikrogazdálkodói beszáMoló

Közeledvén az éves záráshoz, jelen írásunkban 
felelevenítjük, amit a mikrogazdálkodói beszámo-
lóról tudni érdemes.

A mikrogazdálkodói beszámoló a számvitel-
ről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 
szabályainak leegyszerűsítésére épül, így tehát 
azokban a kérdésekben, amelyekről a 398/2012 
(XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.
rend.) nem rendelkezik, a Szt. előírásait kell 
követni. a Szt. 9. § (6) bekezdése értelmében 
mikrogazdálkodói beszámolót készíthet a könyv-
vizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egy-
mást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján 
a következő három mutatóérték közül bármelyik 
kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak 

száma a 10 főt.

A mikrogazdálkodó a választásától – a fenti 
határértékek teljesítése mellett – leghamarabb 
három, mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt 
üzleti év után térhet el. Mikrogazdálkodói beszá-
molót a jogelőd nélkül alapított vállalkozás is 
választhatja.

Abban az esetben, ha a feltételeknek két 
egymást követő üzleti évben nem felel meg 
a mikrogazdálkodó, akkor a második üzleti évet 
követő évtől éves beszámolót vagy egyszerűsí-
tett éves beszámolót köteles készíteni. Amennyi-
ben a vállalkozó a következő üzleti évtől már nem 

készít mikrogazdálkodói beszámolót, úgy a követ-
kező év nyitó adata megegyezik az előző üzleti 
év megfelelő záró adatival, továbbá ezesetben 
a számlarendet és a számviteli politikát 90 napon 
belül el kell készítenie.

Fontos tudni, hogy a mikrogazdálkodó üzleti éve 
nem térhet el a naptári évtől. a mikrogazdálkodói 
beszámoló a Korm.rend. 1. sz. mellékletben sze-
replő mérlegből és a 2. sz. mellékletben részletezett 
eredménykimutatásból áll. a mikrogazdálkodói 
mérleg és eredménykimutatás lényegében meg-
egyezik az egyszerűsített éves beszámoló sorai-
val, ezen kívül a mikrogazdálkodói mérleg további 
sajátos kiegészítő információkat tartalmaz.

A mikrogazdálkodói mérlegben nem mutat-
ható ki alapítás-átszervezés aktivált értéke, kísér-
leti fejlesztés aktivált értéke, üzleti vagy cégérték 
és negatív üzleti vagy cégérték. Céltartalék csak 
a várható kötelezettségekre képezhető. a mérleg-
ben a kiegészítő információk között fel kell tüntetni 
a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekre vonat-
kozó olyan információkat, amelyek bemutatásá-
ról a Szt. külön nem rendelkezik, ha ezek az ügyle-
tek lényegesek, és nem a szokásos piaci feltételek 
között valósultak meg, illetőleg ilyen ügylet hiá-
nyában ennek tényét. Továbbá a kapcsolt vállalko-
zásokkal, egyéb részesedési viszonyban lévő vál-
lalkozásokkal kapcsolatos információkat nem kell 
külön bemutatni. Tudni kell, hogy az időbeli elha-
tárolás elve sajátosan alakul: az olyan gazdasági 
események hatásait, amelyek két üzleti évet érin-
tenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszá-
molni teljes összegében, amelyben a gazdasági 
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esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül 
alátámasztó bizonylatot kibocsátották. Az olyan 
gazdasági események hatását, amelyek kettőnél 
több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell 
elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak. 
a mikrogazdálkodó csak a Korm.rend.-ben felso-
rolt esetekben képezhet aktív, illetve passzív idő-
beli elhatárolást.

Az eredménykimutatás minden esetben össz-
költség eljárással készül. Kiegészítő mellékletet, 
üzleti jelentést nem kell készíteni.

Könnyítést jelent, hogy a mikrogazdálkodó 
mentesül a számlarend-készítési kötelezettség 
alól, amennyiben a főkönyvi elszámolásait a Korm.
rend. 3. sz. melléklete szerinti számlatükör alapul-
vételével vezeti. Értem ezalatt, hogy a számlatü-
kör alkalmazásakor a számlák tagolásától nem 
lehet eltérni, azonban azokat lehet továbbrész-
letezni. Nem kizáró ok, hogy a mikrogazdálkodó 
saját számlatükrét és számlarendjét alkalmazza, 
azonban ennek meg kell felelnie a Korm.rende-
let és a Szt. előírásainak. a mikrogazdálkodónak 
számviteli politikát (és ennek részeként számvi-
teli szabályzatokat) nem kell készítenie, mivel fő 
szabályként a Korm.rend. rögzíti a számviteli poli-
tikai döntéseket, amelyektől a mikrogazdálkodó 
nem térhet el. a Korm.rend. által biztosított néhány 
választási lehetőségről a mérleg kiegészítő infor-
mációiban kell nyilatkozni.

Az egyes, kiegészítő információk között fel-
tüntetett számviteli választásoktól leghamarabb 
három mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt 
üzleti év után lehet eltérni. Ezek a döntési pontok:

 • a kis értékű eszközök egy összegű értékcsök-
kenési leírásánál alkalmazott értékhatárt, ha 
az kisebb, mint 200 ezer Ft,

 • ha a mikrogazdálkodó a készletekről év közben 
értékbeni nyilvántartást vezet, annak tényét,

 • a betéti társaságként, közkereseti társaság-
ként vagy egyéni cégként működő mikro- 
gazdálkodónál a sajátos számviteli eljárások 
alkalmazásának tényét.

Mikrogazdálkodói beszámoló készítése során 
a következő, az értékeléssel kapcsolatos sajátos-
ságokra kell ügyelni. a könyvvezetés során az esz-
közök bekerülési értékének részeként nem lehet 
kimutatni a beszerzéshez kapcsolódó hitel, köl-
csön járulékos költségeit, a beruházáshoz kap-
csolódó biztosítási díjat, devizakötelezettségek 
árfolyamkülönbözeteit, a beruházás megtervezé-
sének és a betanításnak a költségeit – így ezen 
tételeket költségként, ráfordításként, illetve bevé-
telként kell elszámolni. a saját termelésű készletet 
a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kal-

kulált haszonnal csökkentett várható eladási áron 
kell állományba venni.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök 
terv szerinti értékcsökkenésének meghatározásá-
nál maradványérték nem állapítható meg. a terv 
szerinti értékcsökkenés elszámolása a bruttó 
érték alapján meghatározott lineáris, időará-
nyos módszerrel történik, kivéve azokat az esete-
ket, amikor a Szt. szerint nem lehet terv szerinti 
értékcsökkenést elszámolni. a 200 ezer Ft egyedi 
bekerülési értéket el nem érő kis értékű eszkö-
zök értékcsökkenését egy összegben kell elszá-
molni. a mikrogazdálkodó a kis értékű eszközök 
egyösszegű leírása során 200 ezer Ft-nál kisebb 
értékhatárt is választhat. Az ingatlanhoz kapcso-
lódó vagyoni értékű jogok kivételével a tárgyi esz-
közöknél a terv szerinti értékcsökkenés elszámo-
lása során a társasági adóról és az osztalékadó-
ról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: 
Tao tv.) szerinti leírási kulcsokat kell alkalmazni. 
Az immateriális javakat és az ingatlanhoz kapcso-
lódó vagyoni értékű jogokat 3 év alatt kell leírni, 
kivéve, ha szerződés vagy más dokumentum alap-
ján ettől eltérő a hasznosítási idő, mivel ebben az 
esetben a szerződés vagy más dokumentum által 
alátámasztott időtartamot kell alkalmazni.

A terven felüli értékcsökkenés és az értékvesz-
tés elszámolása során a 30%-os szabály érvénye-
sül. Ez azt jelenti, hogy az értékkülönbözetet akkor 
kell elszámolni, ha az a 30%-ot meghaladja. Ter-
ven felüli értékcsökkenésként kell az immateriális 
jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni a könyv 
szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték 
különbözetét, ha az év végi értékelés során az 
eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan 
és legalább 30%-kal kevesebb, mint a könyv sze-
rinti értéke. Továbbá terven felüli értékcsökkenést 
kell elszámolni, ha káresemény következtében az 
eszköz káreseményt követő piaci értéke legalább 
30%-kal a könyv szerinti érték alá csökken.

A befektetett pénzügyi eszközök, a készletek 
és az értékpapírok év végi értékelésekor érték-
vesztést akkor kell elszámolni, ha az eszköz piaci 
értéke tartósan és legalább 30%-kal kevesebb, 
mint a könyv szerinti értéke.

Abban az esetben, ha a terven felüli érték-
csökkenés, értékvesztés elszámolásának oka már 
nem vagy csak részben áll fenn, akkor a korábban 
elszámolt terven felüli értékcsökkenést, értékvesz-
tést vissza kell írni. Nem kell a terven felüli érték-
csökkenés, értékvesztés visszaírását elszámolni, 
ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb, mint 
30%-kal haladja meg a könyv szerinti értéket.

A követelések értékvesztésének elszámolása 
korosítás, azaz lejártsági időtartam szerint törté-
nik. a 200 ezer Ft egyedi bekerülési érték fölötti, az 
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üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mér-
legkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rende-
zett követelések év végi értékelésekor értékvesz-
tést kell elszámolni, ha a követelés a mérlegkészí-
tés időpontjában

 • több, mint 180 napja lejárt, a bekerülési érték 
30%-ának összegében,

 • több, mint 270 napja lejárt, a bekerülési érték 
50%-ának összegében,

 • több, mint 365 napja lejárt, a bekerülési érték 
100%-ának összegében.

Mikrogazdálkodói beszámoló esetén behajtha-
tatlan követelésnek minősíthető külön bizonyítás 
nélkül a 200 ezer Ft-ot meg nem haladó bekerülési 
értékű, 180 napja lejárt esedékességű követelés.

Mikrogazdálkodói beszámoló esetében az 
értékhelyesbítés elszámolása és a valós értéken 
történő értékelés nem alkalmazható.

A mikrogazdálkodó választott árfolyamként 
az MNB árfolyamot alkalmazhatja a devizás téte-
lek értékelése során. a devizás követelések és 
kötelezettségek forintértékének meghatározása 
során alkalmazni kell az általános forgalmi adó-
ról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: 
Áfa tv.) adóalap forintban történő megállapítására 
vonatkozó előírásait, mely a többi vállalkozó ese-
tében csak lehetőség. a devizás tételeket fő sza-
bály szerint egyedi értékeléssel kell kivezetni. Ha 
az egyedi értékelés nem lehetséges, akkor a csök-
kenéseket átlagárfolyamon kell elszámolni, a FIFO 
módszer nem megengedett. Az általános szabály-
tól eltérően a devizás eszközöket és kötelezettsé-
geket nem kell év végén átértékelni.

A készletértékelés a készletnyilvántartástól 
függ. Amennyiben a mikrogazdálkodó a készlete-
iről év közben vezet folyamatos értékbeni nyilván-
tartást, akkor a készletek nyilvántartásával, értéke-

lésével kapcsolatos szabályokat készlet nyilván-
tartási szabályzatba köteles foglalni. Ugyanakkor 
ha a mikrogazdálkodó a készleteiről év közben nem 
vezet folyamatos értékbeni nyilvántartást, akkor 
a vásárolt készletek mérlegértékét a leltári mennyi-
ség és az utolsó beszerzési ár szorzata alapján kell 
meghatározni, a saját termelésű készletek mérleg-
értékét pedig a leltári mennyiség és a még várha-
tóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszon-
nal csökkentett eladási ár szorzata szerint.

A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti 
évre készítő vállalkozónak az adott üzleti év első 
napjával bizonyos korrekciós tételeket kell elszá-
molnia, hogy a beszámoló korábbi tartalmát össz-
hangba hozza a mikrogazdálkodói beszámoló 
sajátosságaival. Ezen nyitó-rendező tételek egyike 
az, hogy a devizahitelek év végi nem realizált árfo-
lyamveszteségéhez kapcsolódó időbeli elhatáro-
lást és céltartalékot meg kell szüntetni, és a kap-
csolódó lekötött tartalékot fel kell oldani. Sajá-
tos szabályként a mikrogazdálkodói beszámo-
lót első üzleti évre készítő vállalkozó üzleti évé-
nek első napján állományban lévő, devizahitelek 
év végi árfolyamveszteségének elhatárolása kap-
csán képzett halasztott ráfordítást nem kell azon-
nal feloldani, hanem az első üzleti év végén és az 
azt követő két üzleti évben, három egyenlő részlet-
ben is meg lehet szüntetni, ha annak összege az 
1 millió Ft-ot meghaladja.

A mikrogazdálkodói beszámoló választását 
nem kell bejelenteni, de a mikrogazdálkodói beszá-
molót első üzleti évre készítő vállalkozó képvise-
letére jogosult személynek a mikrogazdálkodói 
beszámoló választásáról legkésőbb az üzleti év 
első napjával írásban nyilatkoznia kell. a nyilatko-
zatot a bizonylatok megőrzésére vonatkozó határ-
időig meg kell őrizni.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


