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A Házszabály 94. (1) bekezdése valamint a 102 . (1) bekezdése alapján „az egye s
gazdasági tárgyú törvények módosításáról” szóló T/3414 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 17 .§-a a következ ők szerint módosul :

„17.§ Az Szt .
a) 150. § (4) bekezdésében, a 151 . (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdésében, (5)
bekezdésének felvezető szövegében és (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „képesítéssel”
szövegrészek helyébe a „szakképesítéssel” szöveg ,
b) 151 . § (1) bekezdés a) pontjában, 151 . (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 151 . (8)
bekezdés e) pontjában és (12) bekezdésében a „képesítés” szövegrész helyébe a
„szakképesítés” szöveg,
c) 151 . (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 151 . (8) bekezdés c) pontjában a „ lakcímét
vagy levelezési címét, " szövegrész helyébe a „lakcímét és levelezési címét, " szöveg,
d) 151 . § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „képesítésnél” szövegrész helyébe a
„szakképesítésnél” szöveg ,
e) 151 .

	

(5) bekezdés a) pont ac) alpontjában és 151 .

	

(8) bekezdés e) pontjában a
„képesítésnek” szövegrész helyébe a „szakképesítésnek” szöveg,

151 .

	

(5) bekezdés a) pont ae) alpontjában és 151 .

	

(8) bekezdés g) pontjában a
„pénzügyi, ellenőrzési” szövegrész helyébe „pénzügyi vagy ellenőrzési” szöveg,
g) 151 .

	

(9) bekezdés c) pontjában a „képesítéseket” szövegrész helyébe a
„szakképesítéseket” szöveg ,
h) a 151 . § (11) bekezdésében „a Hivatalos Értesítőben” szövegrész helyébe „az egységes
Kormányzati Portálon” szöveg,



i) 155. § (3) bekezdés a) pontjában a „ 100 millió forintot” szövegrész helyébe „200 millió
forintot” szöveg ,
[j) 155. § (3) bekezdés a) pontjában a „200 millió forintot” szövegrész helyébe „300 millió
forintot” szöveg]
lép."

Indokolás

A módosító indítvány a számvitelről szóló 2000 . évi C. sz. törvény módosításából annak az
elemnek eltörlését indítványozza, amely 2014. január 1-tő l a könyvvizsgálati kötelezettség
alóli mentesülés értékhatárát második lépésben 200 millió forint éves nettó árbevételrő l 300
millió forint éves nettó árbevételre növeli. A könyvvizsgálati értékhatár megemelését a z
adminisztráció csökkentés célja, illetőleg az ezzel járó, a vállalkozásoknál maradó
megtakarítás indokolja. Ennek első lépése, az értékhatár 100 millió forintról 200 milli ó
forintra történő emelése mintegy 17 ezer vállalkozást mentesít a kötelezettség alól, és 5, 6
milliárd forint becsült megtakarítással jár, így a kívánt célt mind az érintett vállalkozások
száma, mind a megtakarítás tekintetében teljesíti . A második ütem által érintett vállalkozások
száma legfeljebb 7 ezer, a becsült megtakarítás legfeljebb 1,9 milliárd forint, amely értékek a z
első ütemhez képest nem jelentősek .

A nem könyvvizsgált cégek számának ilyen volumenű kiterjesztése ugyanakkor jelentős
mértékben növelheti az adóelkerül ő magatartást, így az adminisztrációs költség
megtakarítással szemben jelentős költségvetési bevételi érdeksérelmet okozhat . A nem
könyvvizsgált cégeknél szinte nincs olyan adóellen őrzés, mely ne megállapítással végződne.
A szakmai tapasztalatok szerint a könyvvizsgálat nélküli cégekben nagyobb a hajlandóság és
a lehetőség a szabályok lazább betartására .

Az államnak, a költségvetésnek mindenképpen biztonságot jelent, hogy a gazdálkod ó
szervezeteknél jelen vannak a könyvvizsgálók . Értéket teremtenek a költségvetés számár a
azzal, hogy önkéntes jogkövetésre ösztönzik a vállalkozásokat, erősítik az ellenőrzöttség
tudatát . A csőd- és felszámolási eljárás alá került vállalkozások döntő hányada a nem
könyvvizsgált társaságokból kerül ki . Ha az értékhatár alatti vállalkozásoknál megsz űnik a
könyvvizsgáló által biztosított küls ő fék, akkor növekedhetnek a visszaélések, csökkenhetnek
az adóbevételek, romolhat a számviteli adatok megbízhatósága, melyet csak az állam
ellenőrző szerepének erősítésével lehet megfékezni . Ez viszont egyáltalán nincs összhangba n
az állam szerepének, az állami bürokrácia leépítésének, az állami m űködés költségei
csökkentésének törekvéseivel .

Budapest, 2011 . június 15 .
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