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A tArtAlomból:

ElEktronikus bEszámoló – 
közzétételi költségtérítés

T

A beszámolókészítésre is kötelezett vállalkozók 
2009. május 1-jétől kizárólag elektronikus úton
 • éves beszámolójukat, egyszerűsített éves beszámo-

lójukat vagy a sajátos egyszerűsített éves beszámo-
lójukat

 • az adózott eredmény felhasználására vonatkozó 
határozattal,

 • a 3 000 Ft  összegű közzétételi költségtérítés 
(25/2006. (V.18.) IM rendelet) befizetéséről szóló, 
Magyar Államkincstár által megküldött igazolással, 
valamint

 • a könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozók esetében 
a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt
a Céginformációs Szolgálat honlapjáról letölthető 

elektronikus nyomtatványhoz csatolva a mérleg fordu-
lónapját követő 150 napon belül megküldik a Céginfor-
mációs Szolgálat számára. 

A költségtérítési igazoláskérelmet a  Céginformációs 
Szolgálat honlapjáról (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) 
a beszámoló benyújtását megelőzően tudjuk letölteni, 
melyben a kitöltendő adatok a következők:
 
Kitöltendő adatok:
 • cég neve: kitöltése javasolt, de nem kötelező
 • e-mail cím: kitöltése kötelező, mivel egyrészt 

a  kérelem kitöltését követően a  Magyar Állam-
kincstár (MÁK) ide küldi az utaláshoz szükséges 
adatokat, másrészt a költségtérítés befizetését kö-
vetően erre a címre kapjuk meg a MÁK-igazolást, 
melyet a közzétételhez csatolni kell. Könyvelőiro-
dák részére javasolt ezért, hogy a saját e-mail címü-
ket adják meg, és ne az ügyfélét

 • telefonszám: kitöltése nem kötelező.

A közzétételi költségtérítés utalásához a  kérelem 
kitöltése után a Céginformációs Szolgálat honlapjáról 
is letölthetők az utaláshoz szükséges adatok:
 • az egyedi ügyazonosító szám (16 számjegyű kód, 

az utalás „közlemény” rovatába kizárólag ez írható, 
mert a MÁK ez alapján tudja az utalást beazonosí-
tani – a kód helytelen beírása vagy bármilyen más 
szöveg feltüntetése esetén a MÁK nem fogja tudni 
beazonosítani az átutalást)

 • a költségtérítési számla tulajdonosának neve és 
száma (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 
10032000–01810039–00000000)
a költségtérítés összege (3 000 Ft  – cégformától 

függetlenül).

Az általunk kitöltött igazoláskérelem alapján 
a  beszámoló benyújtását megelőzően banki úton kell 
megfizetni a  költségtérítés összegét oly módon, hogy 
a  közlemény rovatban csak az ügyazonosító számot 
tüntessük fel.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a  közzétételi 
díjat nemcsak a cég saját bankszámlájáról, hanem bár-
mely más bankszámláról (pl. könyvelőiroda, cég tulaj-
donosa) is át lehet utalni (pl. abban az esetben, ha a tár-
saság bankszámlája végrehajtás alatt van).

Az átutalt közzétételi költségtérítés összegéről 
a  MÁK 3–4 napon belül küldi meg azt az igazolást, 
amelyet a  beszámoló közzététele során csatolni kell, 
ezért érdemes időben lekérni a közzétételi igazoláské-
relmet.

Az elektronikus úton beadott és feldolgozott be-
számolókat a  Céginformációs Szolgálat elektronikus 
irattárban őrzi.
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A 2009. május 1-je után elektronikus úton közzé-
tett beszámolók adataihoz a Céginformációs Szolgálat 
honlapján a  vállalkozó cégjegyzékszámának, adószá-
mának vagy nevének megadását követően bárki ingye-
nesen hozzáférhet. Ezek az adatok a következők:

 – mérlegek, 
 – eredménykimutatások, 

 – kiegészítő mellékletek,
 – független könyvvizsgálói jelentések, valamint 
 – az adózott eredmény felhasználására vonatkozó 

 határozatok.  ◙
 

Kovács Andrea
okl. adószakértő

MAgánszeMélyek jövedeleMAdó-bevAllásA

A kAtás vállAlkozó hendikepes, hA nyugdíjról vAn szó?

Azoknak a  magánszemélyeknek, amelyek munkáltatói 
nem vállalták vagy nem kérték a munkáltatói adómegál-
lapítást, még kb. egy hónapjuk van arra, hogy adónyilat-
kozat benyújtásával (1253ADÓNYILATKOZAT) vagy 
a 1253. számú nyomtatványon önállóan teljesítsék sze-
mélyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettsé-
güket. A bevallást vagy adónyilatkozatot legkésőbb 2013. 
május 21-ig kell a NAV-hoz eljuttatni, és az esetlegesen 
befizetendő adót is eddig az időpontig kell rendezni.

Ha valaki úgy dönt, hogy egyedül, szakember 
igénybevétele nélkül lát neki az adóbevallás elkészí-
tésének, akkor javasolni tudom, hogy sorban állás el-
kerülése érdekében nem érdemes az utolsó pillanatra 
hagyni a bevallás kitöltését és benyújtását. A határidő 
közeledtével ugyanis növekszik a NAV ügyfélszolgála-
tok forgalma és a  telefonos tájékoztatást kérők száma 
is. Ezért ha a kitöltéshez szükséges összes igazolás ren-
delkezésünkre áll, akkor érdemes mielőbb elkészíteni 
és benyújtani a bevallást, mivel így ha a kitöltés közben 
esetleg kiderülne, hogy szükség van a NAV segítségé-

re (értelmezési vagy egyéb kérdésben), akkor még nem 
kell számolni a május 20. előtti hetekre jellemző meg-
növekedett ügyfélforgalommal.

A kitöltött és aláírt bevallás (adónyilatkozat) lead-
ható személyesen a NAV ügyfélszolgálatokon, feladható 
postán, illetve ha a bevallás (adónyilatkozat) kitöltésekor 
a NAV nyomtatványkitöltő programját használja valaki, 
és rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, elektronikus 
úton is eleget tehet bevallási kötelezettségének.

Az adóbevallás benyújtása során célszerű szakem-
ber segítségét igénybe venni, aki a részére átadott doku-
mentumokból felelősséget vállalva – adott esetben az ál-
tala elkészített bevallást ellen is jegyezve – megkönnyíti 
az életünket, levéve vállunkról az esetlegesen hibásan 
kitöltött bevallás miatti kockázatot, illetőleg segít a jöve-
delmi adottságaink között a legkedvezőbb, legoptimáli-
sabb adófizetési lehetőség megtalálásában.  ◙

 
Kovács Andrea

okl. adószakértő

A kisadózók tételes adóját (katát) választó vállalkozó 
évente nagyjából két hónapot elveszít, amikor kiszá-
mítják a nyugdíját. A problémát a miniimálbérnél ala-
csonyabb, 81 300 Ft-ban meghatározott társadalombiz-
tosítási ellátási alap jelenti.

Amikor ugyanis azt vizsgálják, hogy az öregségi 
nyugdíj eléréséhez szükséges minimum 20 év szolgála-
ti időt elérte-e a kisadózó, ugyan a teljes biztosítási év 
beleszámít az évek számába, de a nyugdíj várható ösz-
szegének számítása során már más a helyzet.

Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati 
időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlag-
kereset összegétől függ, így a  főállású kisadózó szol-
gálati idejét arányosítani kell, vagyis ebben az esetben 
303 naptári nap lesz a főállású kisadózó által elért szol-
gálati idő évente.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló tör-
vény szerint ha a  biztosítottnak biztosítási kötele-
zettséggel járó jogviszonya keretében elért nyugdíj-
járulék-alapot képező keresete, jövedelme a  külön 
jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, 
akkor a biztosítási időnek csak az arányos időtartama 
vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az eset-
ben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos 
a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkori 
érvényes minimálbér arányával.

2013-ban a havi, 98 000 forintos minimálbér éves 
összege 1 millió 176 ezer forint, míg a havi 50 000 forint 
tételes adót fizető főállású kisadózók nyugdíjalapot ké-
pező éves jövedelme csak 975 600 forint lesz, ha egész 
évben változatlan ezen jogállásuk.  ◙
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A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt, 
a rákos gyermekeket gyógyító orvosok a „LEGHASZNOSABB”-nak választották. 
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