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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények 

2011. október 25-én a Bizottság javaslatot nyújtott be a (78/660/EGK és 83/349/EGK) 
számviteli irányelvek hatályon kívül helyezésére és módosítására, azzal a jól meghatározott 
céllal, hogy a kisvállalkozások adminisztratív terhein könnyítsen.  

A két irányelv 30 éve van érvényben, és az előírt pénzügyi kimutatások elkészítésére és 
tartalmi elemeire vonatkozó szabályokról rendelkezik teljes körűen. Miután a tőzsdén jegyzett 
társaságok 2005-ben a nemzetközi számviteli standardokról (IAS) szóló rendelet hatálya alá 
kerültek, a kkv-k váltak a számviteli irányelvek egyedüli tényleges használóivá. 

A Bizottság a két irányelvet kívánja egy olyan irányelvvel felváltani, amely a pénzügyi 
kimutatások készítőinek és felhasználóinak jelenlegi és jövőbeli igényeihez jobban igazodik.  
A most benyújtott javaslat a mikrotársaságok pénzügyi kimutatásairól szóló, az Európai 
Parlament által 2011. december 13-án elfogadott 2009. évi javaslatot egészíti ki.

A 20092011-ben végzett hatásvizsgálat alapján a Bizottság szándéka az, hogy 2012-re 25%-
kal csökkentse az adminisztratív terheket. Becslése szerint az irányelv hatálya alá tartozó 
összes társaság tekintetében ez potenciálisan évi 1,5 milliárd eurós megtakarítást fog 
eredményezni.

Az előadó különösen az alábbi kérdéseket tartja fontosnak:

Megfontolások

Először is a javaslat szerinti hatályt illetően az előadó úgy véli, hogy az EU-szerte 
harmonizált küszöbértéknek (3. cikk) köszönhetően a kisvállalkozások Unió-szerte azonos 
feltételek mellett működhetnek majd. Az előadó egyetért azzal, hogy a mellékletek szerinti 
számviteli aspektusok számát korlátozni kell, és hogy nem kell előírni kötelező 
könyvvizsgálatot.

A közép- és nagyvállalkozásokat illetően az előadó egyetért a javasolt küszöbértékekkel, 
azonban úgy véli, hogy a társaságok aktuális helyzetéről történő kielégítő és időszerű 
tájékoztatás, valamint annak érdekében, hogy az ezen társaságoknak hitelt nyújtó bankok 
likviditási helyzetüket jobban kézben tudják tartani, a közép- és nagyvállalkozások számára 
elő kell írni, hogy pénzforgalmi kimutatást készítsenek. Különösen egy kötelező, 
rendszeresen auditált pénzforgalmi kimutatás segíthetne abban a bankoknak, hogy a Bázel III. 
és a hitelkövetelményekről szóló rendelet értelmében megállapított új likviditásfedezeti 
követelmények szerint becsüljék meg a pénzbeáramlást. 

Az előadó határozottan támogatja a bürokrácia csökkentésére irányuló bizottsági 
javaslatokat. Úgy véli, hogy még ezen túlmenő további egyszerűsítés is lehetséges. A nemzeti 
hatáskör megszüntetésére irányuló jelenlegi javaslatok közül néhány megterhelné a 
tagállamok iparát. Az előadó ezért a nemzeti hatáskör fenntartása mellett foglal állást, mivel a 
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jelek szerint annak megszüntetése nem képezne hozzáadott értéket sem a folyamat, sem 
maguk a társaságok által készített kimutatások tekintetében.

A kkv-kra vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardot illetően az előadó 
egyetért a Bizottság azon határozatával, hogy az ne kerüljön bevezetésre. A harmonizált 
számviteli irányelv biztosítani fogja, hogy a kkv-kat illetően bizonyítottan jól működő, az 
európai társasági jog sajátosságait is tükröző standard lépjen életbe Európában.

Az előadó helyesli, hogy a pénzügyi kimutatásokat többfunkciós elektronikus formátumban, 
az eXtensible Business Reporting Language-ben (kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv, az 
XBRL) készítsék el. Az Európai Parlament ezt már „A Lámfalussy-eljárás nyomonkövetése: a 
jövőbeli felügyeleti struktúra” (2008/2148(INI)) és az „Európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” (2008/2237(INI)) című állásfoglalásában is kérte. Úgy véli, hogy az 
egységes harmonizált elektronikus formátumból eredő számos pozitívum hozzájárulhatna a 
más területeken, például az adózásban már használt egyablakos jelentéstételi rendszer 
létrehozásához. Az XBRL kötelezővé tétele azonban számos kisvállalkozás számára 
megterhelő lehet, ezért az előadó azt javasolja, hogy azt csak megfelelő  többek között az 
EÉPH bevonásával történő  előkészületeket követően, 2018-tól kezdődően vezessék be. 

A nyersanyag-kitermelő iparágban és az elsődleges erdők fakitermelése területén működő 
nagyvállalatok és közérdekű gazdálkodók számára a Bizottság új, országonkénti és 
projektenkénti beszámolási kötelezettséget vezet be (a kormányok részére teljesített 
kifizetésekről szóló beszámoló). Az előadó általánosságban egyetért a természeti erőforrások 
kiaknázását érintő átláthatóság fokozására irányuló bizottsági célkitűzéssel, azonban úgy véli, 
hogy kiegyensúlyozott megközelítési módra van szükség. Ezért azt javasolja, hogy e 
rendelkezés hatálya a nettó 500 millió eurót meghaladó bevételű társaságokra és 
jogalanyokra, illetve a 100 000 euró feletti kifizetésekre korlátozódjon. A jogalkotási 
javaslaton túlmenően az előadó fel kívánja hívni a figyelmet a nyersanyag-kitermelő 
iparágakra vonatkozó átláthatósági kezdeményezésre (az EITI-re), amelyben 35 ország 
tömörül, de közülük egyik sem uniós tagállam. Az előadó felhívja a Bizottság és a tagállamok 
figyelmét arra, hogy a kezdeményezéshez esetleg közös uniós fellépéssel lehetne közelíteni.  

A nem nyersanyag-kitermelő iparágban működő legnagyobb társaságok és határokon átnyúló 
tevékenységeik átláthatóságának javítása érdekében az előadó külön országonkénti 
beszámolási kötelezettség (CBCR) bevezetését javasolja, amely az olyan országok esetében, 
ahol a társaságok saját leányvállalat (vagy külön jogalany), illetve vegyesvállalat nélkül
folytatnak tevékenységet, alapvető pénzügyi adatokat tartalmazna. Ennek hatályát a 
nyersanyag-kitermelő iparágra vonatkozó hatályhoz hasonlóan lehetne korlátozni.

Végezetül az előadó módosítani kívánja az 1606/2002/EK rendeletet abból a célból, hogy a 
Bizottságot felhatalmazza annak eldöntésére, hogy a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén alkalmazni kívánja-e a nemzetközi 
számviteli standardokat. 

MÓDOSÍTÁSOK

 a Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS IRÁNYELVE meghatározott 
jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi 
kimutatásairól, konszolidált pénzügyi 
kimutatásairól és a kapcsolódó 
beszámolókról

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS IRÁNYELVE a 
meghatározott jogi formájú vállalkozások 
éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált 
pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó 
beszámolókról, valamint az 1606/2002/EK 
rendelet módosításáról

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A társaságok aktuális helyzetéről 
történő kielégítő és időszerű tájékoztatás, 
valamint annak érdekében, hogy az ezen 
társaságoknak hitelt nyújtó bankok 
likviditási helyzetüket jobban tudják 
kezelni, a közép- és nagyvállalkozások 
számára elő kell írni, hogy pénzforgalmi 
kimutatást készítsenek.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A társult vállalkozásokat a (24) A társult vállalkozásokat a 
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konszolidált éves beszámolóban a 
tőkemódszer alkalmazásával kell 
szerepeltetni. A tagállamoknak jogosultnak 
kell lenniük annak engedélyezésére vagy 
előírására, hogy egy közösen irányított 
vállalkozást arányosan bevonjanak a 
konszolidált pénzügyi kimutatásokba.

konszolidált éves beszámolóban vagy a 
tőkemódszer, vagy a könyv szerinti érték 
módszerének alkalmazásával kell 
szerepeltetni. A tagállamoknak jogosultnak 
kell lenniük annak engedélyezésére vagy 
előírására, hogy egy közösen irányított 
vállalkozást arányosan bevonjanak a 
konszolidált pénzügyi kimutatásokba.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Nyomatékosan bátorítjuk a 
tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan
elektronikus közzétételi rendszereket, 
amelyek lehetővé teszik a vállalkozások 
számára, hogy csak egyszer kelljen 
benyújtaniuk a számviteli adataikat –
ideértve a jogszabályban előírt pénzügyi
kimutatásaikat is –, olyan formában, 
amely több felhasználó számára lehetővé 
teszi, hogy könnyedén hozzáférjenek az 
adatokhoz, illetve felhasználhassák 
azokat. Ezek a rendszerek azonban nem
jelenthetnek terhet a kis- és
középvállalkozások számára.

(27) A harmonizált elektronikus
jelentéstételi formátum igen hasznos 
lenne az Unióban bejegyzett vállalkozások 
számára, mivel elősegítené a más 
területeken is hasznosítható egyablakos 
jelentéstételi rendszer létrehozását. Ezért a
pénzügyi kimutatásoknak az eXtensible 
Business Reporting Language-ben 
(kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv, az 
XBRL) történő elkészítését a megfelelő 
előkészületeket és tesztelést követően 
2018. január 1-től kötelezővé kell tenni. E 
rendszer bevezetése azonban nem róhat
terhet a kis- és középvállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A beszámolóknak meg kell 
könnyítenie az erőforrásokban gazdag 
országok számára az EITI elvek és 

(33) A beszámolóknak meg kell 
könnyítenie az erőforrásokban gazdag 
országok számára az EITI elvek és 
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feltételek megvalósítását, valamint az 
állampolgárokkal szembeni elszámolást az 
olyan kifizetések tekintetében, amelyeket a 
kormányok a nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív, a joghatóságuk 
alatt működő vállalkozásoktól kapnak. A 
beszámolónak a közzétételeket ország- és 
projektalapon kell tartalmaznia, ha a 
projektet tekintik annak a legalacsonyabb 
szintű működési beszámolási egységnek, 
amelyen a vállalkozás rendszeres belső 
vezetőségi jelentéseket készít; például egy 
koncesszió, földrajzi medence stb., és ha a 
kifizetések ilyen projektekhez kötődnek.
Figyelemmel az átfogó célra, amely 
szerint a szóban forgó országokban elő 
kell segíteni a felelősségteljes 
kormányzást, értékelni kell a bejelentendő 
kifizetések lényegességét a fogadó 
kormányokkal kapcsolatban. A 
lényegességnek számos kritériuma 
elképzelhető, például abszolút összegű 
kifizetések vagy egy százalékos küszöb 
(mint például egy adott ország GDP-jének 
bizonyos százalékát meghaladó összegek),
amelyek meghatározhatók egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban. A 
Bizottságnak a jelentéstételi rendszert az 
irányelv hatálybalépésétől számított öt
éven belül felül kell vizsgálnia és arról 
jelentést kell készítenie. A felülvizsgálat 
kiterjed a rendszer hatékonyságára és 
figyelembe veszi a nemzetközi 
fejleményeket, a versenyképesség és 
energiabiztonság kérdéseit is beleértve. A 
felülvizsgálat emellett figyelembe veszi a 
kifizetési információk elkészítőinek és 
felhasználóinak tapasztalatát, és mérlegeli, 
hogy indokolt lenne-e kiegészítő kifizetési 
információk, például tényleges adókulcsok, 
és kedvezményezettekre vonatkozó adatok, 
például bankszámla-adatok előírása.

feltételek megvalósítását, valamint az 
állampolgárokkal szembeni elszámolást az 
olyan kifizetések tekintetében, amelyeket a 
kormányok a nyersanyag-kitermelő 
iparágban vagy az elsődleges erdők 
fakitermelésében aktív, a joghatóságuk 
alatt működő vállalkozásoktól kapnak. A 
beszámolónak a közzétételeket ország- és 
projektalapon kell tartalmaznia, ha a 
projektet tekintik annak a legalacsonyabb 
szintű működési beszámolási egységnek, 
amelyen a vállalkozás rendszeres belső 
vezetőségi jelentéseket készít; például egy 
koncesszió, földrajzi medence stb., és ha a 
kifizetések ilyen projektekhez kötődnek.
Az anyagiakat illetően a jelentésnek nem 
kell kitérnie a 100 000 eurónál kisebb 
összegű, illetve olyan kifizetésekre,
amelyek 25 millió eurónál kisebb 
bekerülési összegű projektekhez 
kapcsolódnak. A Bizottságnak a 
jelentéstételi rendszert az irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül felül kell vizsgálnia és arról jelentést 
kell készítenie. A felülvizsgálat kiterjed a 
rendszer hatékonyságára és figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, a 
versenyképesség és energiabiztonság 
kérdéseit is beleértve. A felülvizsgálat 
emellett figyelembe veszi a kifizetési 
információk elkészítőinek és 
felhasználóinak tapasztalatát, és mérlegeli, 
hogy indokolt lenne-e kiegészítő kifizetési 
információk, például tényleges adókulcsok, 
és kedvezményezettekre vonatkozó adatok, 
például bankszámla-adatok előírása.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A társasági formákra vonatkozó 
tagállami és uniós jogszabályok jövőbeni 
változásainak figyelembevétele érdekében,
a Bizottságot fel kell ruházni a jogi aktusok 
elfogadására irányuló, a Szerződés 290. 
cikke szerinti hatáskörrel a vállalkozások I. 
és II. mellékletben található listájának 
aktualizálása tekintetében. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alkalmazása a vállalkozások méretével 
kapcsolatos kritériumok kiigazításához is 
szükséges, mivel az idő múlásával az 
infláció aláássa azok valós értékét.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A nyersanyag-kitermelő 
iparág és az elsődleges erdők fakitermelői 
által a kormányok részére teljesített 
kifizetésekkel kapcsolatos közzétételek 
megfelelő szintjének biztosítása, valamint 
ennek az irányelvnek az egységes 
alkalmazása érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően, a 
kifizetések lényegességére vonatkozó 
koncepció részletes meghatározásával 
kapcsolatban.

(35) A társasági formákra vonatkozó 
tagállami és uniós jogszabályok jövőbeni 
változásainak figyelembevétele, továbbá a 
nemzetközi számviteli standardok 
elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell 
ruházni a jogi aktusok elfogadására 
irányuló, a Szerződés 290. cikke szerinti 
hatáskörrel a vállalkozások méretével 
kapcsolatos kritériumok kiigazítása 
tekintetében, mivel az idő múlásával az 
infláció aláássa azok valós értékét. A 
nemzetközi számviteli standardok 
alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 
1606/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet1 ennek megfelelően kell 
módosítani. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
nyersanyag-kitermelő iparág és az 
elsődleges erdők fakitermelői által a 
kormányok részére teljesített kifizetésekkel 
kapcsolatos közzétételek megfelelő 
szintjének biztosítása, valamint ennek az 
irányelvnek az egységes alkalmazása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően, a kifizetések 
lényegességére vonatkozó koncepció 
részletes meghatározásával kapcsolatban.

_______________
HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

Or. en



PA\894666HU.doc 9/20 PE483.725v02-00

HU

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
a 42. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján kiigazíthassa a 
vállalkozások I. és II. mellékletben 
található, az (1) bekezdésben említett 
listáját.

törölve

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „előállítási költség”: az adott tételhez 
közvetlenül hozzárendelhető nyersanyagok 
árát és egyéb költségeket jelenti. Ésszerű 
arányban ide tartozhatnak az adott tételhez 
közvetett módon kapcsolódó egyéb 
költségek is – amennyiben azok az 
előállítási időszakban merültek fel. A 
forgalmazási költségek nem tartozhatnak 
ide;

(7) „előállítási költség”: az adott tételhez 
közvetlenül hozzárendelhető nyersanyagok 
árát és egyéb költségeket jelenti. Ésszerű 
arányban ide kell tartozniuk az adott 
tételhez közvetett módon kapcsolódó 
egyéb költségeknek is – amennyiben azok 
az előállítási időszakban merültek fel. A 
forgalmazási költségek nem tartozhatnak 
ide;

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az éves pénzügyi kimutatások egységet 
alkotnak, és minden vállalkozás 
tekintetében tartalmazzák legalább a 

(1) Az éves pénzügyi kimutatások egységet 
alkotnak, és minden vállalkozás 
tekintetében tartalmazzák legalább a 
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mérleget, az eredménykimutatást, valamint 
a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött 
kiegészítő megjegyzéseket.

mérleget, az eredménykimutatást, valamint 
a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött 
kiegészítő megjegyzéseket és a 
pénzforgalmi kimutatást.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
eXtensible Business Reporting Language 
(kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv)

(1) 2018. január 1-jével kezdődően a 
pénzügyi kimutatásokat az eXtensible 
Business Reporting Language (az XBRL) 
segítségével kell elkészíteni. 
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 42. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az XBRL formátumára és 
arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknak 
hogyan kell végrehajtaniuk ezt a 
rendelkezést. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását megelőzően az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóság (az EÉPH) véleményt bocsát a 
Bizottság rendelkezésére a formátum 
meghatározását illetően.
(3) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása előtt a Bizottság az EÉPH-val 
együtt alaposan értékeli az XBRL 
lehetséges formátumait, és azokat a 
tagállamokban kipróbálja. 

Or. en
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az eredménykimutatás és a mérleg 
tételeiben szereplő összegek
bemutatásakor tekintetbe kell venni az 
azok alapjául szolgáló ügylet vagy 
megállapodás lényegét;

h) az eredménykimutatás és a mérleg 
tételeiben szereplő összegek
kategorizálásakor és beállításakor nem 
csak az azok alapjául szolgáló ügylet vagy 
megállapodás jogi formáját, hanem azok 
gazdasági tartalmát is tekintetbe kell 
venni;

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az éves pénzügyi kimutatásokban 
szereplő megjelenítés, értékelés, bemutatás
és közzététel során figyelembe kell venni 
az érintett tételek lényegességét.

j) az éves pénzügyi kimutatásokban 
szereplő beállítás és közzététel során 
figyelembe kell venni az érintett tételek 
lényegességét.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok engedélyezhetik, hogy az 
azonos kategóriába tartozó késztermékek 
vagy árukészletek beszerzési ára vagy 
előállítási költsége, valamint az összes 
helyettesíthető tétel, beleértve az 
értékpapírokat is, a súlyozott átlagárak
alapján vagy az „elsőként bevételezett 

(8) A tagállamok engedélyezhetik, hogy az 
azonos kategóriába tartozó késztermékek 
vagy árukészletek beszerzési ára vagy 
előállítási költsége, valamint az összes 
helyettesíthető tétel, beleértve az 
értékpapírokat is, vagy a súlyozott 
átlagárak, vagy az „elsőként bevételezett 
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eszközt elsőként kiadva” (FIFO) módszer,
illetve más hasonló módszer alapján 
kerüljön kiszámításra.

eszközt elsőként kiadva” (FIFO) módszer,
vagy az „utolsóként bevételezett eszközt 
elsőként kiadva” (LIFO) módszer, illetve 
más hasonló módszer alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 11 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A céltartalék a várhatóan felmerülő 
ráfordítások legjobb becslését jelenti, vagy 
kötelezettség esetében annak a 
mérlegfordulónapon történő rendezéséhez 
szükséges összeget.

A céltartalék a várhatóan felmerülő 
ráfordítások legjobb objektív becslését 
jelenti, vagy kötelezettség esetében annak a 
mérlegfordulónapon történő rendezéséhez 
szükséges összeget.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Pénzforgalmi kimutatás

(1) A pénzügyi kimutatásoknak 
pénzforgalmi kimutatást is tartalmazniuk 
kell.
(2) A pénzforgalmi kimutatásnak 
tájékoztatást kell nyújtania a jogalany 
készpénz- vagy egyéb likvideszköz-
készletében a jelentéstételi időszakban 
bekövetkezett változásokról, külön 
beállítva az operatív tevékenységekből, a 
befektetésekből és a pénzügyi ügyletekből 
származó változásokat. A kimutatás nem 
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lehet régebbi hat hónapnál.
(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
3. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kisvállalkozásokra és a 3. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott csoportokra.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az üzleti év lezárása után bekövetkezett 
lényeges eseményekre;

törölve

Or. en

Indokolás

A 17. cikk (1) bekezdése f) pontjának felesleges ismétlése.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban úgy kell kimutatni a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
eszközeit, forrásait, pénzügyi helyzetét és 
eredményét, mintha egyetlen vállalkozásról 
lenne szó.

(7) A konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban úgy kell kimutatni a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
eszközeit, forrásait, pénzügyi helyzetét,
pénzforgalmát és eredményét, mintha 
egyetlen vállalkozásról lenne szó.

Or. en
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelen cikk első alkalmazásakor a 
társult vállalkozást olyan összeggel kell
kimutatni a konszolidált mérlegben, amely 
megfelel a társult vállalkozás saját tőkéjét 
és tartalékait képviselő egyéb részesedés 
arányának. A szóban forgó összeg és a 2. 
és 3. fejezettel összhangban kiszámított 
könyv szerinti érték közötti különbözetet 
elkülönítetten kell feltüntetni a 
konszolidált mérlegben vagy a 
konszolidált pénzügyi kimutatások 
kiegészítő mellékletében. A különbözetet 
azzal a nappal állapítják meg, amelyen ezt 
a módszert első alkalommal alkalmazzák.

(2) A jelen cikk első alkalmazásakor a 
társult vállalkozást az alábbiak szerint kell
feltüntetni a konszolidált mérlegben:

a) a 2. és 3. fejezet szerint kiszámolt könyv 
szerinti értékén. A könyv szerinti érték és
a részesedés által képviselt saját tőke 
összege közötti különbözetet elkülönítetten 
kell feltüntetni a konszolidált éves 
mérlegben vagy a konszolidált pénzügyi 
kimutatás kiegészítő mellékletben. A 
különbözetet azzal a nappal kell 
megállapítani, amelyen ezt a módszert 
első alkalommal alkalmazzák; vagy
b) olyan összeggel, amely megfelel a 
társult vállalkozás saját tőkéjét képviselő 
részesedés arányának. A szóban forgó 
összeg és a 2. és 3. fejezettel összhangban 
kiszámított könyv szerinti érték közötti 
különbözetet elkülönítetten kell feltüntetni 
a konszolidált mérlegben vagy a 
konszolidált pénzügyi kimutatások 
kiegészítő mellékletében. A különbözetet 
azzal a nappal kell megállapítani, 
amelyen ezt a módszert első alkalommal 
alkalmazzák.
A tagállamok előírhatják a fenti a) és b) 
pont valamelyikének alkalmazását. A 
konszolidált éves mérlegben vagy a 
kiegészítő mellékletben jelezni kell, hogy 
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az a) vagy b) pontot alkalmazták-e.
Ezenkívül a tagállamok engedélyezhetik 
vagy előírhatják, hogy a különbözet 
kiszámítására a részvények 
megszerzésének időpontjával kerüljön sor, 
vagy ha a részvényeket két vagy több 
szakaszban szerezték meg, azzal a nappal, 
amelyen a vállalkozás társult vállalkozássá 
alakult.

Ezenkívül a fenti a) és b) pont 
alkalmazásában a tagállamok 
engedélyezhetik vagy előírhatják, hogy a 
különbözet kiszámítására a részvények 
megszerzésének időpontjával kerüljön sor, 
vagy ha a részvényeket két vagy több 
szakaszban szerezték meg, azzal a nappal, 
amelyen a vállalkozás társult vállalkozássá 
alakult.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
kötelezettség nem terjed ki a megelőző 
pénzügyi évben 500 millió eurónál 
kevesebb nettó árbevételt elkönyvelő 
vállalkozásokra vagy jogalanyokra.

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A jelentésnek nem kell kitérnie a 
100 000 eurónál kisebb összegű, illetve 
olyan kifizetésekre, amelyek 25 millió 
eurónál kisebb bekerülési összegű 
projektekhez kapcsolódnak.

Or. en
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdésben említett 
kötelezettség nem terjed ki a megelőző 
pénzügyi évben 500 millió eurónál 
kevesebb nettó árbevételt elkönyvelő 
vállalkozásokra vagy jogalanyokra.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felülvizsgálja és jelentést tesz 
e fejezet végrehajtásáról és 
hatékonyságáról, különös tekintettel a 
jelentéstételi kötelezettségek alkalmazási 
körére és a projektalapú jelentéstétel 
módozataira. A felülvizsgálat figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, és 
mérlegeli a versenyképességre gyakorolt 
hatásokat és az energiaellátás biztonságát.
A felülvizsgálatot legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül el 
kell végezni. A jelentést – adott esetben 
jogalkotási javaslat kíséretében – el kell 
küldeni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság felülvizsgálja és jelentést tesz 
e fejezet végrehajtásáról és 
hatékonyságáról, különös tekintettel a 
jelentéstételi kötelezettségek alkalmazási 
körére és a projektalapú jelentéstétel 
módozataira. A felülvizsgálat figyelembe 
veszi a nemzetközi fejleményeket, és 
mérlegeli a versenyképességre gyakorolt 
hatásokat és az energiaellátás biztonságát.
A felülvizsgálatot legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül el kell végezni. A jelentést – adott 
esetben jogalkotási javaslat kíséretében – el 
kell küldeni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
9 a FEJEZET (új) – 41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. FEJEZET
ORSZÁGONKÉNTI JELENTÉSTÉTEL

41a. cikk
Országonkénti jelentéstétel

(1) A más országokban folytatott 
tevékenységüket illetően az 1. 
mellékletben felsorolt összes fajta 
vállalkozásnak országonkénti jelentést 
kell készítenie és közzétennie, amennyiben 
az alábbi feltételek bármelyike fennáll:  
a) az adott vállalkozás olyan országban 
tevékenykedik, ahol nem hozott létre 
jogalanyt;
b) az adott vállalkozás vegyesvállalat 
formájában tevékenykedik egy országban.
(2) Az országonkénti jelentésnek az (1) 
bekezdésben említett tevékenységek 
mindegyike tekintetében ki kell térnie:
a) a nettó árbevételre;
b) az értékesítés költségeire (beleértve az 
értékmódosítást is);
c) a bruttó eredményre;
d) a forgalmazási költségekre (beleértve az 
értékmódosítást is);
e) az igazgatási költségekre (beleértve az 
értékmódosítást is);
f) az üzleti tevékenységből származó egyéb 
bevételekre;
g) a pénzügyi eszközök és a 
forgóeszközként beállított értékpapírok 
tekintetében eszközölt értékmódosításra;
h) az adózás előtti eredményre;
i) az üzleti év eredményére.
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(3) Az országonkénti jelentést minden 
olyan ország tekintetében el kell készíteni 
és közzé kell tenni, amelyben az (1) 
bekezdésben említett tevékenységek 
bármelyike folyik.
(4) Az országonkénti jelentést évente kell
elkészíteni és közzétenni.
(5) Az (1) bekezdésben említett 
kötelezettség nem terjed ki a megelőző 
pénzügyi évben 500 millió eurónál 
kevesebb nettó árbevételt elkönyvelő 
vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
48 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48a. cikk
Az 1606/2002/EK rendelet módosítása

Az 1606/2002/EK rendelet a 
következőképpen módosul:
(1) A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(1) A Bizottság az 5a. cikknek 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén határoz arról, 
hogy az Unión belül alkalmazni kívánja-e 
a nemzetközi számviteli standardokat.”
(2) A 6. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„6. cikk
A felhatalmazáson alapuló hatáskörök 
gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
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meg.
(2) A Bizottság a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett felhatalmazást a ...-t* követő 
ötéves időszakra kapja meg.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. Az említett határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésének napján vagy a 
határozatban megjelölt napon lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 3. cikk (1) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlament és a Tanács a jogi 
aktusról való értesítést követő három 
hónapon belül nem emel kifogást, illetve 
ha az említett határidő leteltét megelőzően 
az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy nem kíván kifogást emelni. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.”
(3) A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A Bizottság munkáját egy számviteli 
szabályozó bizottság (a továbbiakban: 
bizottság) segíti. 
(2) A Bizottság rendszeres kapcsolatot tart 
fenn a bizottsággal és az Európai 
Parlament illetékes bizottságával a 
Nemzetközi Számviteli Standardok 
Testületének (IASB) folyamatban lévő 
projektjei és bármely, az IASB által 
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kiadott kapcsolódó dokumentum aktuális 
állapota ügyében annak érdekében, hogy 
összehangolják az álláspontokat, és 
elősegítsék azokat a megbeszéléseket, 
amelyeknek tárgya az e projektek vagy 
dokumentumok eredményeképpen 
megszülető standardok elfogadása.
(3) A Bizottság időben értesíti a 
bizottságot, amennyiben valamely 
standard elfogadását nem szándékozik 
javasolni.”
_________________
*HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Indokolás

Az 1606/2002/EK rendelet 4. és 5. cikkében a 6. cikk (2) bekezdésére való hivatkozások ennek 
megfelelően módosításra kerülnek.


