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!!! TBESZÁMOLÓ KÖZZÉTÉTELEBESZÁMOLÓ KÖZZÉTÉTELE
Bár a gyakorlatban a könyvelők azok, akik elvégzik 
a  cégek beszámolóinak közzétételi kötelezettségét, 
mégis a cégvezetők azok, akiket jogszabályi felelősség 
terhel, ha nem kellő módon, vagy határidőben teszik 
közzé beszámolójukat!

Sajnos sokszor azzal találkozhatunk, hogy a cégveze-
tők nincsenek tisztában a felelősségi kérdésekkel. Ez, ill. 
a kötelezettségek elmulasztása sok esetben komoly követ-
kezményekkel járhat! Ezért is hangsúlyozzuk, hogy kö-
rültekintően tegyenek eleget a cégvezetők a törvény által 
előírt kötelezettségeiknek. Idén már a második év, hogy 
a  beszámolók közzétételét nem papír alapon, hanem 
elektronikus úton kell teljesíteni, ami a cégvezetők szá-
mára is feladatot jelent. Nemcsak a szokásos aláírásra, 
hanem aktív szerepvállalásra van szükség ebben a folya-
matban. Mivel a beszámoló – a mérleg és eredményki-
mutatás összeállítása – a cég könyvelésének legfontosabb 
momentuma, ha a havi könyvelést folyamatosan nem is, 
de ezt a folyamatot mindenképp fi gyelemmel kell kísér-
ni. Ez nemcsak azért fontos, mert általában ekkor készül 
el a cégek társasági adó bevallása, melyből megtudható, 
hogy mennyi adót kell fi zetni a 2010-es év után, hanem 
mert egy áttekintést is ad a vállalkozásokról.

A cégvezetők feladata a beszámoló közzétételi dí-
jának – 3.000 Ft – utalása, ill. a befi zetés megtörténtét 
igazoló e-mail eljuttatása a könyvelő számára. 

Szerencsés, ha nem marad az utolsó pillanatra 
e  kötelezettség teljesítése, mert ha nem érkezik meg 
ennek a befi zetésnek az igazolás igazolása, nem lehet 
eleget tenni a közzétételi kötelezettségnek.

Jelen hírlevelünkben nem írjuk le részletesen az il-
leték utalásának módját, mivel az az interneten elérhe-
tő az alábbi oldalon keresztül: http://www.e-beszamo-
lo.kim.gov.hu

A honlapon az alábbi menüpontokat követve jut-
hatunk el a részletes leíráshoz:

Gyakran ismételt kérdések / ÚTMUTATÓ / 
MÁK igazolás lekérése. A többi információ, például, 
hogy milyen formában kell beküldeni a  beszámolót, 
már a  könyvelőkre tartozik, ezzel a  cégvezetőknek 
nem kell foglalkozniuk, de az igazolást mindenképp 
a cégvezetők intézzék!

Az e-mailben megkapott .dosszie fi le-t tartal-
mazó levelet kell továbbítani a  könyvelő részére, 
aki majd az előírt módon eleget tesz a közzétételi 
kötelezettségnek.

Fontos tudni, hogy:
 – az utalástól számított néhány napon belül (2-5 nap) 

meg kell érkeznie az igazolásnak (természetesen el-
képzelhető, hogy május második felében ez a folya-
mat lelassul). Ha  nem érkezik meg, mindenképp 
ellenőrizzék le, hogy a  közlemény rovatban meg-
adott számsort helyesen tartalmazza-e az elküldött 
utalás. Ha nincs az utolsó pillanatara hagyva ennek 
az utalása, elkerülhető a pánik, ha véletlenül vala-
mit elhibázunk…

 – ha a könyvelő feltölti a beszámolót, az néhány órán, 
legfeljebb néhány napon belül mindenki számára 
elérhető a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu ol-
dalon, a BESZÁMOLÓKERESÉS menüpont alól.

 – minden cég beszámolója, így a konkurencia, üzleti 
partnerek beszámolója is elérhető, és díjmentesen 
megnézhető a szolgáltatás segítségével, ezért azzal 
is számolhatunk hogy a  mi cégünk beszámolóját 
bárki – akár az alkalmazottak vagy a konkurencia 
is – megtekintheti és elemezheti!

 – a beszámoló közzétételét intéző személynek (aki 
a legtöbb esetben a könyvelő) a beszámoló egy alá-
írt példányát meg kell őriznie. Ezt akkor sem ad-
hatja oda az ügyfélnek, ha az könyvelőt vált, vagy 
megszűnik! ◙
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Bár május 20. a személyi jövedelemadó bevallások elké-
szítési, ill. benyújtási határideje, több szempontból sem 
érdemes az utolsó napokra hagyni a bevallások elküldését. 
Jó tudni, hogy:

 – amennyiben az adózó visszaigényel szja-t, ennek ki-
utalása a  bevallás benyújtásának napjától számító-
dik. Ezen időponttól számított 30 napon belül kell 
az adózók részére a bevallásban feltüntetett módon 
(postai vagy bankszámlára történő utalás) teljesíte-
ni a kifi zetést. Így azok az adózók, akik május 20-án 
sorban állnak a postán, június közepe után kaphat-
ják meg csak a nekik járó pénzt, míg akik áprilisban 
benyújtják a bevallást, amellett, hogy elkerülik a sor-
ban állást, már májusban számíthatnak a pénzükre. 

 – abban az esetben sem jár rosszul az, aki előbb 
nyújtja be a bevallását, ha adót kell fi zetni. Ez eset-
ben nem a 30 napos határidőt kell fi gyelembe ven-

ni, hanem minden esetben a bevallás benyújtásá-
nak határidejéig, tehát legkésőbb május 20-ig kell 
befi zetni az adót.

 – elkerülhető a késedelmi pótlék felszámítása, ha a ma-
gánszemély véletlenül hibásan tölti ki a  bevallását. 
Abban az esetben, ha ezt május 20. előtt észreveszi, 
nem kell késedelmi pótlékot fi zetnie, mert az előírt 
határidőre teljesítheti a befi zetést. Ez például abban 
az esetben lehetséges, ha olyan kedvezményt érvé-
nyesít, amire nem lett volna jogosult, ezáltal akár az 
is előfordulhat, hogy az eredetileg visszaigényelhető 
adó helyett fi zetési kötelezettség keletkezik...
Végül egy gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy 

nem jó az utolsó napokra hagyni a bevallás benyújtását, 
mert azok az esetleges hibák, amik csak adózói közre-
működéssel korrigálhatók, a  nyári szabadságok miatt 
sokszor elhúzódhatnak. ◙

Minden munkáltatónak tudnia kell arról, ha valaki 
úgy döntött, marad a  magánnyugdíjpénztárak szár-
nyai alatt. 

A  könyvelők havonta elkészítenek és elküldenek 
minden alkalmazott után egy részletes bevallást, mely 
minden adatot tartalmaz az adott munkavállalóról. 
 Ebben kell feltüntetni azt is, hogy megszűnt-e a ma-
gánnyugdíjpénztári tagság (ez a  leggyakoribb eset), 
vagy valaki nyilatkozott, és nem lépett vissza az álla-
mi nyugdíjrendszerbe. Ha ezt a tényt a magánszemély 
nem közli a  munkáltatóval, ill. a  cégvezető a  köny-
velővel, nagy valószínűséggel rosszul fog elkészülni 
a bevallás, ezért sok bosszúságot okozhatnak az ilyen 
„renitens” munkavállalók, és az is előfordulhat, hogy 
a keletkező pluszmunka – az ezzel járó önellenőrzés-
(ek) – miatt külön díjat számít fel egy könyvelő. Külö-
nösen igaz ez akkor, ha hónapokig tartja valaki vissza 
ezt az információt. Ezért mindenképp fontos – ha ed-
dig nem történt ilyen irányú kommunikáció –, hogy 
mielőbb szóljon minden cégvezető a beosztottaknak, 
hogy jelezzék a fennálló magánnyugdíjpénztári tagsá-
guk tényét. Így járhat el helyesen a cég az adott mun-
kavállalóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezett-
ségének teljesítése során.

A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy mivel a ko-
rábbi pénztártagok igen csekély része maradt tovább-
ra is a magánnyugdíjpénztáraknál, és a könyvelők nem 
tudnak eljutni minden munkavállalóhoz, úgy tekintik 
az alkalmazottakat, mintha azok visszaléptek volna az 
állami nyugdíj rendszerbe. Mivel ez néhány esetben hi-
bás feltételezés is lehet, mindenképp érdemes egyez-
tetni és megkeresni minden érintettet, hogy elkerüljük 
a későbbi bosszúságokat.

Általános esetben (ha valaki nem csinált semmit az 
ügy érdekében) nincs teendő, de ha megtette a munka-
vállaló a szükséges nyilatkozatot, mindenképp szüksé-
ges, hogy ezt a cégnek is tudomására hozza.  ◙

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS – MÁR ITT AZ IDEJE 

Aki maradt magánnyugdíjpénztár tag… Bemutatkozik 
a PRIMER IMMUNHIÁNYOS BETEGEK 

EGYESÜLETE
Kedves olvasók! Szeretnénk fi gyelmükbe ajánlani, és 
néhány szóban bemutatni egy egyesületet. Kérjük, 
amennyiben lehetőségük van, az SZJA 1%-ával támo-
gassák a Primer Immunhiányos Betegek Egyesületét.

A Primer Immunhiányos Betegek Egyesülete a vele-
született immunhiánnyal küzdő betegeket (gyerme-
kek és felnőttek egyaránt), hozzátartozóit támogatja.

„A veleszületett immunhiány öröklött, genetikai 
betegség, amelynek kezelése az egyéb fő betegségből 
adódó szövődmények kezelése mellett legtöbbször egy 
életen át tartó rendszeres infúziós kezelés (IVIG). A ke-
zelés alatt több donorból kinyert emberi vérből készült 
vérkészítményt juttatnak a  szervezetbe rendszeresen. 
Más esetekben szükség lehet egyéb terápiára is: őssejt-
átültetésre, enzimptólásra, génterápiára.

Orvosokkal, szakorvosokkal, betegellátó közpon-
tokkal együttműködve igyekszünk a betegek egészség-
ügyi, szociális, jogi körülményein, valamint a megfelelő 
kezelés elérhetőségén, feltételein javítani. 

Az elmúlt két év alatt az SZJA 1%-ának összegéből 
(1 450 672 Ft) infúziós-, és vérmelegítőket sikerült vá-
sároltunk. Cégek támogatásával kezelőágyakat és vizs-
gáló ágyakat tudtunk venni. Adományukat hálás köszö-
nettel fogadjuk, bízunk benne, hogy továbbra is sokat 
tehetünk az érintettekért.

A Primer Immunhiányos Betegek Egyesülete 2006. 
február 15-én alakult meg. A  Fővárosi Bíróság 2006 
március 24-én 11.926 sorszám alatt a társadalmi szer-
vezetek  nyilvántartásába vette és ezzel egyidejűleg 
közhasznú szervezetté minősítette.”

Egyesület adatai:
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 14.
Levelezési cím: 2030 Érd, Hunor utca 22.

Web: http://www.pibe.hu • E-mail: pibe@t-online.hu
Adószám: 18122813-1-43 

Bankszámlaszám: 12010628-00139055-00100000 (Raiffeisen Bank)

Harkai István • Adópénz Számviteli Bt. Tel./fax: 23/365–666 • www.adopenz.hu • e-mail: adopenz@adopenz.hu 
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