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A kis- és középvállalkozások számviteli követelményei 

Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a kis- és 

középvállalkozásokra, különösen a mikrovállalkozásokra vonatkozó számviteli 

követelményekről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az EK-Szerződés 192 cikkének (2) bekezdésére és 232. cikkének (2) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2005. 

május 26-i keret-megállapodásra1, 

– tekintettel a társaságok számára a társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat 

területén biztosított egyszerűsített üzleti környezetről szóló 2008. május 21-i 

állásfoglalására2, 

– tekintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: 

„Small Business Act” című 2008. június 25-i bizottsági közleményre 

(COM(2008)0394), 

– tekintettel a független érdekelt felek adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű 

munkacsoportjának 2008. július 10-i, „Az adminisztratív terhek csökkentése, a 

társasági jog/éves beszámolók prioritási területe” című véleményére, 

– tekintettel a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások 

egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének 

kötelezettsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról szóló jogalkotási állásfoglalására, amely első olvasatban 

2008. december 18-án került elfogadásra3, 

– tekintettel a Bizottságnak a 2008. december 18-i plenáris ülésen a Parlamentnek tett 

nyilatkozatára a középvállalkozások közzétételi követelményeiről és a konszolidált 

beszámolók készítéséről, 

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi 

formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik 

tanácsi irányelv4 (a 4. társasági jogi irányelv) és a Szerződés 54. cikke (3) 

bekezdésének g) pontja alapján az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló, 
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1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik tanácsi irányelv1 szerinti hatályos számviteli 

szabályok gyakran komoly terheket jelentenek a kis- és középvállalkozások, illetve 

különösen a mikrovállalkozások (nagyon kis vállalkozások) számára, 

B. mivel a független érdekelt felek adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű 

munkacsoportja a fent említett véleményében már kérte a Bizottságot, hogy vonja ki a 

mikrovállalkozásokat a számviteli irányelvek hatálya alól, 

1. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy miközben egy koherens és harmonizált Európai 

Uniós számviteli rendszer megkönnyíti a belső piacon a kereskedelmet 

mikrovállalkozások – például a kiskereskedők vagy a kézműipari vállalkozások – 

számára túlzott mértékű terhet jelentenek a hatályos számviteli szabályok; ha ezek a 

vállalkozások elsősorban egyetlen tagállamban tevékenykednek helyi vagy regionális 

szinten, akkor nincsenek határokon átnyúló hatással a belső piacra vagy az EU-n belüli 

versenyre, ezért a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezeket a 

vállalkozásokat teljesen vagy részben kivonják a jogszabály szerinti számviteli 

kötelezettségek hatálya alól; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan jogalkotási javaslatot, amely lehetővé 

teszi a tagállamok számára, hogy kivonják a 4. és 7. társasági jogi irányelv hatálya alól 

azokat a vállalkozásokat, amelyek a mérleg fordulónapján nem lépték túl a következő 

három feltétel közül kettőnek a küszöbértékét: 

– mérlegfőösszeg: 500 000 EUR 

– nettó forgalom: 1 000 000 EUR 

– alkalmazottak átlagos száma a pénzügyi év folyamán: 10 

amennyiben ezen vállalkozások egyetlen tagállamban folytatnak üzleti tevékenységet helyi 

vagy regionális szinten; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy a belső piacon belül a társasági jog, illetve különösen a 

számviteli szabályok egyszerűsítésének és harmonizációjának ösztönzése érdekében 

folytassa a társasági joggal foglalkozó negyedik és hetedik irányelv felülvizsgálatára 

irányuló erőfeszítéseit, és 2009 vége előtt terjesszen elő egy egységes európai 

számviteli keretrendszert; emlékeztet arra, hogy az egységes szabályok csökkenteni 

fogják valamennyi kis- és középvállakozás adminisztratív terheit, és növelik majd az 

átláthatóságot minden érintett érdekelt fél számára, valamint emlékeztet arra, hogy az 

egyszerűsítést az XBRL (Extensible Business Reporting Language – kiterjeszthető 

üzleti beszámolási nyelv) európai méretű strukturált bevezetése is jelentős mértékben 

ösztönözné; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak. 

 

                                                 
1  HL L 193., 1983.7.18., 1. o. 


