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1. Kutatási előzmények és a téma indoklása
A számviteli beszámolási rendszerek szabályozása nemzetközi és nemzeti szinten
egyaránt napirenden lévő terület, a harmonizációra vonatkozó törekvések felerősödése
tapasztalható. Ez a folyamat a nagyvállalatokra vonatkozóan már korábban is
megfigyelhető volt, napjainkban azonban a kis- és középvállalkozások számviteli
beszámoltatására vonatkozó szabályrendszerek felülvizsgálta került inkább a fókuszba. Ezt
támasztják alá a közelmúlt eseményei, ide értve, hogy 2009-ben megszületett a
kisvállalkozásokra vonatozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standard (KKV IFRS),
2013-ben elfogadásra került az Európai Unió új irányelve a számvitelről és
Magyarországon bevezetésre került a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló.
Előtérbe kerültek a számviteli beszámolók hasznosságával, felhasználásával, az
érdekhordózók megjelenésével és információigényével kapcsolatos kérdések.
A kkv-k - a vállalkozások 99,8 %-a ebbe a körbe tartozik - gazdaságban betöltött
szerepét jól tükrözik az Eurostat adatai, amelyek szerint a foglalkoztatottak 66,8 %-a, a
hozzáadott érték 55,4 %-a hozzájuk köthető (SBA [2016]). Kiemelt szerepüket felismerve
a gazdasági élet több területén előtérbe kerültek a kifejezetten kkv-kra vonatkozó kutatások
az Európai Unióban. A „gondolkozz előbb kicsiben” elv alkalmazása a számviteli
beszámoltatás területére is kiterjedt és a rendszer felülvizsgálatához, újragondolásához
vezetett, különösen a mikrogazdálkodókra vonatkozóan.
Az értékezés vizsgálati fókuszában a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó
számviteli beszámolási rendszer, annak szabályozása, hasznosítása és gyakorlati
megvalósulása áll.
A téma elméleti hátterét a vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalom
feldolgozásán keresztül tekintem át. Bemutatom az érdekhordozók azonosítására, azok
eltérő információs igényeire vonatkozó elméleteket, eljutva az érdekellentétek feloldását
célzó számviteli beszámolási rendszerig, amely magával hozta a szabályozás
szükségességét.
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A szereplők között több területen – így a vállalkozásból való jövedelemkivonás
vagy jövedelemvisszatartás, illetve az információk nyilvánosságra hozatala vagy
visszatartása – is érdekütközés figyelhető meg. Ennek, illetve magának az érdekhordozók
és az általuk támasztott információigények összefüggéseinek részletesebb kifejtésével
többek között Baricz [1997], Benedict – Elliott [2001], Glautier - Underdown [2001] és
Lakatos [2009] foglalkozik.
A kisebb vállalkozások esetében egyes érdekhordozói szerepek (tulajdonos,
menedzser, munkavállaló) összemosódhatnak, illetve nem feltétlenül jelennek meg (pl.
hitelező), ami befolyásolhatja az információigényeket és az ebből eredő érdekütközések
módosulásához (csökkenéséhez) vezethet.
Az érdekhordozók tehát a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet
bemutató információkat igényelnek, amelyek világosnak (érthetőnek és áttekinthetőnek),
relevánsnak, megbízhatónak (valósághűnek, semlegesnek, óvatosnak, teljesnek) valamint
összehasonlíthatónak kell lenniük. Az információkkal szemben támasztott minőségi
követelményeinek részletes bemutatása az IFRS keretelvekben, US GAAP előírásaiban,
illetve Baricz [2009] művében található.
Ezek alapján kérdésként merülhet fel, hogy a vállalkozás környezetében korlátlanul
rendelkezésre álló adatok közül, milyen szűrők alkalmazásával juttassunk el információt
(értelmezett adatot) a felhasználókig. El kell dönteni, hogy mit gyűjtsünk, illetve
rögzítsünk, hogyan dolgozzuk fel ezeket, illetve mit tegyünk közzé belőlük, vagyis mi
kerüljön a pénzügyi kimutatásokba, illetve jelentésekbe. Ugyanakkor az is át kell gondolni,
hogy a vállalkozás mérete mennyire befolyásolja ezt a döntést, vagyis szükséges-e/kell-e
különbséget tenni a bemutatandó információk körére vonatkozóan a vállalkozás
nagyságának függvényében.
A számvitel szabályozása alapvetően a külső információs igények kielégítését
szolgálja és a vállalkozás beszámolójának összeállítása irányul. A szabályozás módja és a
kialakult számviteli beszámolási rendszerek eltérő képet mutatnak a nemzetközi
összehasonlítás tükrében. A számviteli szabályozási rendszerek kialakulását, a köztük lévő
hasonlóságokat és különbségeket sokan vizsgálták az elmúlt évtizedekben. A kutatásokról
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részletesen olvashatunk többek között Nobes – Parker [2008], Haller – Walton [2003]
műveiben.
A számvitel Nobes és Parker által meghatározott definíciója szerint „A számvitel
egy olyan módszertan, amelyet eltérő politikai, gazdasági és társadalmi környezetben
gyakorolnak.” (Nobes – Parker [2008] 5. oldal), amely rámutat, hogy a különbségek okait
magában a nemzeti sajátosságokban kell keresni. Kutatásaik alapján az alábbi befolyásoló
tényezőket tárta fel: kulturális különbségek, jogi berendezkedés, a vállalatfinanszírozás
formája, adózás, egyéb külső hatások, számviteli szakma. Ezeket a tényezőket
részletesebben is megvizsgálom, bemutatva a területhez leginkább kötődő kutatások
eredményeit.
Kiemelten foglalkozom a számvitel és adózás kapcsolatával, melyet számos
tanulmány vizsgált az elmúlt évek folyamán. A kutatások egyik iránya az országok adó és
számviteli rendszerét összehasonlító, azok szorosságára irányuló vizsgálatok (ide tartozik
többek között Hoogendoorn [2006], Lamb – Nobes – Roberts [1998]), a másik irány
jellemzően egy ország rendszerének longitudinális vizsgálata (ide sorolható Haller [1992]
Németországra, Artsberg [1996] Svédországra, Nobes – Schwencke [2006] Norvégiára
vonatkozó kutatása). Az általam vizsgált területhez az országokat összehasonlító, a
különbözőségek feltárására vonatkozó kutatások kapcsolódnak, ezért ezeket részletesebben
bemutatom a disszertációban.
Az alkalmazott számviteli gyakorlatok között eltérésekben Nobes [2011] szerint két
tényező játszik szerepet: az egyes országok eltérő számviteli szabályrendszer és az adott
országban kialakult számviteli gyakorlat. Többváltozós statisztikai módszerekkel
végrehajtott elemzés alapján megállapította, hogy az azonos szabályrendszer alkalmazása
ellenére léteznek különbségek az alkalmazott gyakorlatban.
Napjainkban ugyanakkor a globalizáció és az IFRS-ek elterjedésével a nemzeti
számviteli szabályozásban is megfigyelhetjük az nemzetközi standardokhoz való
közeledést, konvergenciát, ezért a pénzügyi beszámolás szabályozása egyre közelebb kerül
egymáshoz az egyes országokban. A harmonizációs folyamatok megfigyelésre jó
lehetőséget teremt a kutatásokban megfigyelhető új irányzat, amely a különféle számviteli
rendszerek hasonlóságát az IAS/IFRS-hez, mint benchmarkhoz mért távolsággal jellemzi,
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ide sorolható többek között Beke [2010] kutatása. Az összehasonlítás alapján az angolszász
országok számviteli rendszere közelebb áll az IAS/IFRS-ekhez, míg a kontinentális
európai (kivétel Hollandia), számviteli szabályozása jelentősebb különbséget mutat attól.
Ennek magyarázat az eltérő jogrendszerben is keresendő, hiszen a római jog elvein
alapuló, törvények formájában szabályozó jogi környezetben nehezebb és hosszabb időt
vesz igénybe a standardok adaptációja (Magyarország is ebbe e körbe tartozik)
El kell mondani ugyanakkor, hogy bár megfigyelhető a közeledés a számviteli
rendszerek között, számos tényező akadályozhatja, lassíthatja a folyamatot, amelyek
alapvetően a befogadó országok eltérő gazdasági, jogi, társadalmi, kulturális környezetéből
adódnak.
Az értékezésben a felvázolt elméletek gyakorlati megvalósítására is kitérek, így a
szabályozás különböző szinteken történő megjelenésére, külön kiemelve a kis- és
középvállalkozások vonatkozó nemzetközi és nemzeti szintű szabályozást. Bemutatom a
gazdálkodó szervezetek besorolásával kapcsolatos vonatkozó előírásokat a KKV és a
számviteli szempontok szerint.
A magyar számvitel-kutatási előzményként ki kell emelnem Bosnyák [2003] a
számviteli politikai döntésekkel foglalkozó, Lakatos [2009] az elmélet és szabályozás
összefüggéseit és a pénzügyi kimutatások hasznosságát vizsgáló, illetve Kántor [2010] a
számviteli információk felhasználásának és a vállalat méretének kapcsolatát feltáró
munkáit.
A disszertációban az alábbi kutatási kérdésekre keresem a választ:
-

számviteli szempontból ki minősül KKV-nak, a határértékek meghatározása
milyen filozófia mentén történik?

-

milyen egyszerűsítési lehetőségek vannak jelenleg a KKV szektor számára a
számviteli beszámolási rendszerben és mennyire élnek ezekkel a vállalkozások?

-

miben szabad / lehet egyszerűsíteni a KKV-kra vonatkozó számviteli
előírásokat?

-

mennyire szoros a kapcsolata társasági adónak a számvitellel a KKV-k
esetében?

-

nemzetközi összehasonlításban milyen tényezők érvényesülnek a KKV-ra
vonatkozó számviteli szabályok kialakításakor?
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Ezen

felvetések

köré

épülnek

a

disszertáció

elméleti

vizsgálódási,

a

megfogalmazott hipotézisek és az azok ellenőrzésére lefolytatott empirikus kutatás is.

2. A kutatás hipotéziseinek megfogalmazása
A kis- és középvállalkozások számviteli beszámolási rendszerének értékelésekor
leggyakrabban a felmerülő információigények, az érdekhordózói kör, az adóval való szoros
kapcsolat és a pénzügyi kimutatások hasznosságának megítélése kerül a vizsgálat
fókuszába. Napjainkban azonban egyre inkább előtérbe kerül az egyszerűsítési lehetőségek
dimenziója mind a szabályozás mind a gyakorlati szintjén.
Ezekből kiindulva vizsgáltam a kis- és középvállalkozások számviteli politikáját.
Feltételezésem szerint az egyszerűsítési törekvések már eddig is megjelentek, melyet
kétféle döntési szituáció vizsgálatával kívántam alátámasztani:
 Egyik azon esetekre vonatkozik, amikor többféle variáció közül választhat a
vállalkozó (például az értékcsökkenési leírások módszere). Azt feltételeztem, hogy
ilyenkor a legegyszerűbb megoldást választják (lineáris leírási mód, ami megegyezik
a társasági adó által elismert mértékkel).
 A másik döntési szituációban, amikor csak lehetőség van az alkalmazásra, de nem
kötelező (például értékhelyesbítés, valós értékelés, alapítás-átszervezés értékének
aktiválása) feltételezésem szerint inkább nem élnek a választás lehetőségével.
H1 hipotézis: Magyarországon a kisebb vállalkozások a számviteli politikájuk
kialakítása során nagyobb arányban választanak egyszerűbb megoldásokat a
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva.
H2 hipotézis: Magyarországon a kisebb vállalkozások kevésbé élnek azokkal a
számviteli politikai választási lehetőségekkel, amelyek alkalmazása nem kötelező.
A kutatás másik iránya a számvitel és az adózás kapcsolatának szorosságára
vonatkozik. Feltételezésem szerint a kisebb vállalkozások a számviteli rendszerüket
alárendelik az adózásnak, úgy alakítják, hogy minél kisebb legyen az eltérés a számviteli
érték és az adózás által elismert érték között, melynek következtében kevesebb korrekcióra
van szükségük az adó megállapításánál.
8

H3 hipotézis: Magyarországon a kisebb vállalkozásoknál a számviteli (adózás előtti
eredmény) és az adózási (adóalap) jövedelemértelmezésben kisebb a relatív eltérés.
H4 hipotézis: Magyarországon a kisebb vállalkozásoknak szignifikánsan kevesebb
adóalap módosító tétele van a nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva.
A kutatás harmadik iránya egy nemzetközi kitekintés. Feltételezem, hogy KKV-k
számviteli beszámolására vonatkozó szabályozásban eltérések tapasztalhatóak, és ezek
alapján a nemzetek csoportokba rendezhetőek.
H5 hipotézis: Az egyes országok csoportokba rendezhetőek a KKV-ra vonatkozó
számviteli szabályozásuk alapján.
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3. A felhasznált módszerek és a vizsgált adatbázisok

A hipotézisek teszteléséhez 5 adatbázist használtam fel, ebből egy (TAO) külső
forrásból származott, a többi saját előállítás nyilvánosan hozzáférhető cégadatok alapján
(KV, NV), mélyinterjú közben gyűjtött információkra támaszkodva (KI), illetve egy
nemzetközi kutatás adatainak felhasználásával (NK).

Kisebb vállalkozások adatbázisa (AB:KV)
A H1 és a H2 hipotézis tesztelését egyedi vállalati beszámolók kiegészítő
mellékletének vizsgálatával végeztem el. Kisebb vállalkozásnak az egyszerűsített éves
beszámolót készítő vállalkozásokat tekintettem. A cégnyilvántartás adatbázisában a
Magyarországon bejegyzett működő vállalkozásokból társasági forma szerinti szűrésben
kiemeltem

a

betéti

társaságokat

és

a

korlátolt

felelősségű

társaságokat

(a

részvénytársaságokat a nagyobb vállalkozások adatbázisához használtam, a többi társasági
forma alacsony gyakorisága nem indokolta a vizsgálatba való bevonást) és ezekre rétegzett
egyszerű véletlen mintavételt alkalmaztam.
Ez alapján a 100 elemű adatbázis létrehozásához 73 kft. és 27 bt. adataira volt
szükségem. Az vizsgálatba a 2012. évi nyilvánosan közzétett (e-beszámoló) számviteli
beszámolókat vontam be. A teljes minta előállításához kft-k esetében 110, bt-k esetében 49
vállalkozás kiválasztására volt szükség, ugyanis 62 esetben nem felelt meg cég a mintába
kerülés feltételrendszerének. A kimaradás oka volt többek között, ha a vállalkozás nem
töltötte fel beszámolóját, nem teljes naptári évre vonatkozott a beszámoló, más típusú
beszámolót készített pl. sajátos egyszerűsített éves beszámolót (nincs kiegészítő melléklet).

Nagyobb vállalkozások adatbázisa (AB:NV)
A H1 és a H2 hipotézis teszteléséhez szükséges nagyobb vállalkozások adatbázisba
kerülés kritériuma az éves beszámolót készítés volt. A cégnyilvántartási adatbázisban
egyetlen olyan szűrési feltétel volt, amely alapján feltételezni lehetett, hogy éves
beszámolót készít a vállalkozás – ez pedig a részvénytársasági forma. Bár 2009 óta a zrt-k
10

választhatnak egyszerűbb beszámolási formát, még mindig ebben a vállalkozói körben a
legelterjedtebb az éves beszámoló.
Az adatbázishoz szükséges 30 elemszám eléréséhez végül 57 cég egyszerű véletlen
mintavétel szerinti kiválasztása volt szükséges, a kimaradás fő oka az egyszerűsített éves
beszámoló készítés, illetve a nem teljes naptári évre vonatkozó beszámoló volt.

Könyvelő irodák adatbázisa (AB:KI)
A H1 és a H2 hipotézisek ellenőrzésére a kiegészítő mellékletek vizsgálata mellett
könyvelőirodák adatait használtam fel. 15 könyveléssel foglalkozó cég vezetőjével
készítettem nem strukturált mélyinterjút, amelynek keretében a teljes ügyfélkörükről
(összesen 493 vállalkozásról) rendelkezésemre bocsátottak információkat a számviteli
beszámolás módjára, a tevékenységi körre, az alkalmazott számviteli politika kialakítására
és főbb elemeire vonatkozóan, amelyeket adatbázisba foglaltam.

2015. évi Társasági adó adatbázis (AB:TAO)
A H3 és a H4 hipotézis teszteléséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamint a
Budapesti

Corvinus

Egyetem

közötti

együttműködési

megállapodás

keretében

rendelkezésre bocsátott 2015. évi társasági adóbevallások adatbázisát használtam fel. Az
adatbázisban a Magyarországon 2015. üzleti évre társasági adó bevallást benyújtó 420 523
gazdálkodó egység adatai szerepelnek azonosító nélkül.
Az elemzéshez a vállalkozásokat három kategóriába soroltam a számviteli
beszámoló fajtáját meghatározó három méretkategorizáló paraméter (mérlegfőösszeg,
értékesítés nettó árbevétele, létszám) alapján. A besoroláshoz szükséges, hogy mindhárom
adat rendelkezésre álljon, ezért szükség volt a hiányzó értékek kezelésére. Hiányzó
mérlegfőösszeg, árbevétel vagy létszám esetében nullának tekintettem azok értékeit. A
beszámolókészítésre

vonatkozó

határértékek

alapján

besoroltam

a

cégeket

a

Mikrogazdálkodói beszámoló – Egyszerűsített éves beszámoló – Éves beszámoló
kategóriába.
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Nemzetközi adatbázis 1 (AB:NK)
A H5 hipotézis ellenőrzéséhez felhasználtam az Európai Bizottság által 2011-ben
végeztetett kutatás adatait (CNA Interpreta S.r.l.[2011]: Study on Accounting requirements
for SMEs), amely 20 országra kiterjedően – 19 EU tagállam és Norvégia – vizsgálta a
KKV-k számviteli rendszerét. A kutatásban vizsgált országok: Ausztria, Belgium,
Csehország, Dánia, Észtország, Franciaország, Hollandia Görögország, Lengyelország,
Litvánia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia,
Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. A tanulmányból kigyűjtöttem a
számviteli beszámoltatás rendszerét jellemző adatokat (beszámoló felépítése, határértékek,
közzététel, könyvvizsgálat) az egyes országokra vonatkozóan. Az eredeti kutatásban nem
szerepelt Magyarország, így az adatbázist kiegészítettem a hazánkra vonatkozó adatokkal.
Az adatok feldolgozása és elemzése az IBM SPSS 22 programcsomagjával történt,
amelynek használatát a Budapesti Corvinus Egyetem tette lehetővé. A vizsgálat során a
statisztikai

alapműveleteken

túlmenően

többváltozós

(varianciaanalízist, klaszterelemzést) is alkalmaztam.
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statisztikai

módszereket

4. Az értekezés eredményei

A gazdálkodóknak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről a számviteli
beszámoló keretében kell információt szolgáltatni az érdekhordozóknak. A beszámoló
szabályozásában mindig is megjelentek a kisebb vállalkozásokra vonatkozó egyszerűsítési
lehetőségek (egyszerűsített beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, illetve annak sajátos
és mikrogazdálkodói változata) és a közelmúltban is történtek ez irányú változtatások: az
Európai Unió új számviteli irányelve vagy a magyarországi mikrogazdálkodói
kormányrendelet. A kutatásomban a kisvállalkozások beszámolási rendszerét vizsgáltam
három területre felállított hipotézis szerint.
Az első két hipotézis a számviteli politikai döntéseket vizsgálta a vállalatmérettel
összefüggésben. Az elemzésben a gazdálkodókat a beszámoló készítési határértékek
alapján két csoportba soroltam, egyszerűsített éves beszámolót (kisebb) és éves beszámolót
készítő (nagyobb) vállalat. A mintában szereplő cégek beszámolójából számított
statisztikák és a varianciaanalízis alapján igazoltam, hogy a kisebb vállalkozások inkább az
egyszerűbb megoldásokat választják a számviteli politikájuk kialakítása során (H1
hipotézis) és kevésbé élnek a nem kötelezően alkalmazandó lehetőségekkel (H2 hipotézis).
Ezen állításokat megerősítették a könyvelőirodák vezetőivel készített mélyinterjúk is,
amelyek emellett rávilágítottak arra is, hogy a kisebb vállalkozásoknál sok esetben fel sem
merülnek ezek a kérdések, mivel nem rendelkeznek a döntéshez kapcsolódó vagyoni
elemmel. Ezen területek közül néhányról a társasági adóbevallások adatbázisa is
tartalmazott információt, amelyekből ugyanezekre a következtetésekre jutottam.
A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a kisebb vállalkozások a
gyakorlatban eddig is nagyrészt a 2013-ban bevezetett Mikrogazdálkodói egyszerűsített
éves beszámolóban rögzített eljárásokat alkalmazták, így ebből a szempontból ez nem
hozott jelentős egyszerűsítést, hanem a meglévő gyakorlatot szentesítette. A könyvelőkkel
folytatott mélyinterjúk során kirajzolódott, hogy igazi egyszerűsítés a mikrogazdálkodói
beszámolónál az év végi zárlati munkák során (pl. időbeli elhatárolások kezelése)
jelentkezik, illetve abban, hogy nem kell kiegészítő mellékletet készíteni.
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A kutatás további iránya lehetne, hogy van-e különbség ezen a területen a
gazdálkodók tevékenységi köre szerint.
A számviteli beszámolóban történő információközlés mellett külön megjelenik még
az adóbevallásokban történő adatszolgáltatás is. A H3 és a H4 hipotézisemben a számviteli
beszámoló és a társasági adóbevallás kapcsolatát vizsgáltam a vállalati mérettel
összefüggésben. A felhasznált adatbázis (társasági adóbevallások) jellege miatt itt már
lehetőség volt a kisebb vállalkozásokon belül mikrogazdálkodók elkülönítésére, ami ezáltal
mélyebb elemzést tett lehetővé.
A vizsgálat rámutatott arra, hogy a mikrogazdálkodóknál 139 790 esetben (35,9%)
nincs eltérés a számviteli (adózás előtti eredmény) és az adózási (adóalap)
jövedelemértelmezés

között,

míg

az

egyszerűsített

éves

beszámolót

készítő

vállalkozásoknál ezen adat 6,9 %, az éves beszámoló esetén 1,8 %. A relatív
jövedelemeltérés vizsgálatánál megállapítottam, hogy – az extrém eseteket kizárva – a
mikrovállalkozásoknál szignifikánsan kisebb az eltérés, mint az egyszerűsített éves vagy
éves beszámolót készítőknél.
Az társasági adóalapot a számviteli adózás előtti eredményből kiindulva az adóalap
módosító tételek segítségével kell meghatározni. A 2015-ben hatályos jogszabály 41
csökkentő és 33 növelő tételt határozott meg, amelyek vizsgálatára az adatbázis lehetőséget
teremtett. Megállapítottam, hogy a gazdálkodók méretével összefüggésben van egyrészt az,
hogy hány százalékuknak nincs egyáltalán adóalap korrekciója (mikrogazdálkodói
beszámoló 35,2 %, egyszerűsített éves beszámoló 4,5%, éves beszámoló 1,6%), másrészt
hogy átlagosan hány darab korrekciós tételt veszek figyelembe az adóalap megállapítások
során (sorrendben 1,74; 4,05 és 6,27). A korrekciók legtöbb esetben az értékcsökkenés
miatti azonos összegű növelő és csökkentő tételekben jelentkeztek, ez a gazdálkodó
típusok 41 %, 29 % és 16 %-ánál fordult elő. Ha ezt kivesszük, akkor az adóalap
korrekcióval nem rendelkező száma jelentősen megnő (55,2 %; 11,3%; 3,1%) és az átlagos
adóalap korrekciók száma is jelentősen lecsökken (0,93; 3,47 és 5,96) főként a
mikrogazdálkodók körében.
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A kutatási eredmények rámutattak, hogy a vállalkozások egy jelentős rétegénél nem
különöl el a számvitelileg kimutatott eredmény és az adóalap, ez felveti egy egyszerűsített
társasági adóbevallás bevezetésének lehetőségét.
Az adó és számvitel kapcsolatának vizsgálatánál a különféle kisvállalkozásokra
kialakított adózási rendszer és a kapcsolódó számviteli kötelezettségek rendszerbe
foglalása és a hatások modellezése hozzájárulhat a rendszer fejlesztéséhez. A jelenleg
meglévő három adózási filozófiára épülő rendszer (tételes adó – kisvállalkozások tételes
adója, bevétel alapú – egyszerűsített vállalkozói adó, jövedelem alapú – társasági adó) és a
hozzájuk kapcsolódó információigények egyértelmű leszabályozása sokat tisztítana a kissé
bonyolult rendszeren.
A magyarországi helyzet vizsgálatát követően nemzetközi összehasonlításban is
megvizsgáltam a számviteli szabályozásban lévő egyszerűsítési lehetőségekkel kapcsolatos
kvantitatív és kvalitatív kritériumokat.
A gazdálkodó egységek jogi formája (korlátolt felelősségű társaság, korlátlan
felelősségű társaság, egyéni vállalkozás) és mérete (közepes, kicsi, mikro) alapján
összehasonlítottam a számviteli beszámoltatás rendszerét jellemző adatokat (beszámoló
felépítése, határértékek, közzététel, könyvvizsgálat) az adatbázisban szereplő 20 ország
viszonylatában Magyarországgal kiegészítve. A minősítési jellemzők önálló elemzése után
klaszterelemzéssel csoportosítottam az országokat. Az Egyesült Királyság kilóg a vizsgált
országok

közül,

ami

számviteli

rendszerbeli

különbséggel

(angolszász)

és

kisvállalkozásokra vonatkozó külön szabályozásával magyarázható. A többi ország négy
csoportba sorolható:
1. Van egyszerűsítés, a határértékek az uniós irányelvben szereplő kisvállalkozói érték
körül vannak: Ausztria, Hollandia, Olaszország, Románia és Norvégia
2. Van egyszerűsítés, a határértékek az uniós irányelvben szereplő határértéknek a
felénél vannak: Lengyelország, Magyarország
3. Csak

mikroszinten

van

egyszerűsítés:

Franciaország,

Dánia,

Portugália,

Spanyolország, Litvánia
4. Nincs egyszerűsítés: Belgium, Csehország, Észtország, Görögország, Németország,
Svédország, Szlovákia, Szlovénia
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A

2013-ban

elfogadott

új

uniós

számviteli

irányelv

többek

között

a

kisvállalkozásokra vonatkozó követelményrendszer harmonizálását tűzte ki célul és
egyszerűsítési, mentesítési lehetőségeket enged számukra. A tagállamoknak meg kellett
feleltetniük a nemzeti jogszabályaik erre vonatkozó részeit az új irányelvnek. További
kutatási irány lehet annak feltérképezése, hogy a mennyire közeledett az egyes országok
számviteli beszámoltatásának rendszere egymáshoz, különös tekintettel a KKV-kra
vonatkozó szabályozás tekintetében.
Másik iránya a nemzetközi kutatásoknak a KKV IFRS elterjedésének vizsgálata,
mennyire épül be azon országok esetén a számviteli rendszerbe, ahol a teljes IFRS
alkalmazás kötelező vagy megengedett. Milyen vállalkozások (méret, jogi forma) esetén
kerül sor a használatra és mi az a szint, ahol az országok egyszerűbb számviteli
beszámolást írnak elő a vállalkozásaik számára, megtartva saját nemzeti szabályozásuk
keretein belül.
A számviteli beszámoltatás területén hiába történik egyszerűsítés, ha más területek
– főleg az adózás – nem követik azt le és sokszor mélyebb, részletesebb adatokat kérnek,
mint amit a számvitel előír. Gyakran ugyanazon adatokat kell szolgáltatni a különböző
hatóságok irányába (pl. adóhivatal, statisztikai hivatal, céginformációs szolgálat). Igazi
könnyítést az jelentene, ha egy helyre történő adatszolgáltatást követően a hivatalok
megosztanák egymás között az adatokat. Ennek egyik esete lehetne a mikrogazdálkodókra
vonatkozóan a számviteli beszámoló közzétételére való kötelezettség alóli mentesítése
olyan formában, hogy a benyújtott társasági adóbevallás releváns adatait hozzák
nyilvánosságra (adóhivatal továbbítja a céginformációs szolgálatnak).
Remélem a kutatásom eredményeivel sikerül hozzájárulnom a számviteli
beszámoltatás rendszerének fejlődéséhez.
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