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Tényállás:
„Egy közhasznú egyéb szervezetnek jelenleg kétféle szolgáltatást nyújtunk: 1. Különböző EUs, vagy állami támogatások felhasználását ellenőrizzük a támogatási szerződésnek, illetve
jogszabályoknak való megfelelés szempontjából. A megfelelésről audit jelentéseket, vagy
nyilatkozatokat bocsájtunk ki. 2. Adótanácsadás nyújtás olyan kérdések vonatkozásában, hogy
a támogatási projektek, illetve nemzetközi szerződések alapján nyújtott személyi jellegű
juttatások (kiküldetési napi díj), adó mentesek, vagy adó kötelesek-e? A közhasznú szervezet,
most felkért ajánlat adásra az éves beszámolói könyvvizsgálatra vonatkozóan. Amennyiben a
beszámoló könyvvizsgálata az 1., és/vagy 2. pont szerinti feladat vállalásával véleményük
szerint összeférhetetlen, úgy vagy nem teszünk arra ajánlatot, vagy lemondunk az 1., illetve a
2. pont szerinti szolgáltatások további vállalásáról.”
Feltett kérdés:
Az éves beszámoló könyvvizsgálata az 1., és/vagy 2. pont szerinti feladat vállalásával
véleményük szerint összeférhetetlen-e?”
A Fegyelmi bizottság válasza:
A többszörösen módosított és kiegészített Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi
LXXV. törvény 2.§. 25. pontja határozza meg az egyéb szakmai szolgáltatás tartalmát, amelybe
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység (Kkt. 3.§. (1) bekezdés) és
az egyéb szakmai szolgáltatás (Kkt. 53.§. (2) bekezdés) tartozik.
A Kkt. 53.§. (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység ellátása mellett nem vehet részt olyan tevékenységben, amely
csorbítja vagy csorbíthatja feddhetetlenségét, objektivitását, függetlenségét vagy szakmai jó
hírnevét, és amely ezáltal összeegyeztethetetlen a szakmai tevékenységének ellátásával.”
A Fegyelmi bizottság a döntésénél figyelembe vette a fegyelmi bizottság korábban kiadott
„Fegyelmi bizottság figyelemfelhívása a könyvvizsgálati ügyfél részére végezhető párhuzamos
szolgáltatások kapcsán” című tájékoztatását, amelynek első oldalának alulról harmadik
bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„Általában nem okoz összeférhetetlenséget például adótanácsadás nyújtása, továbbá olyan
tanácsadási szolgáltatások nyújtása, melynek tárgya nem érinti a könyvvizsgálati
szolgáltatást….”
A Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály tájékoztatást adott ki a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara részére a pályázati megbízásokkal kapcsolatos könyvvizsgálatra.
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A tájékoztatás 3. bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„A hivatkozott rendelkezések alapján egyetértünk a Kamara azon álláspontjával, mely szerint
a pályázati támogatásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói megbízások nem összeférhetetlenek az
állandó könyvvizsgálói tevékenységgel ugyanazon megbízó esetében. Az állandó könyvvizsgálói
megbízás, valamint a pályázati támogatásokkal kapcsolatos megbízások egymástól elkülönülő
könyvvizsgálati feladatok, azok önmagukban nem keletkeztetnek függetlenséget veszélyeztető
helyzetet a könyvvizsgáló számára.”
Az adott helyzetben feltett kérdés arra vonatkozik, hogy ugyanannál a megbízónál EU-s vagy
állami támogatások felhasználását ellenőrző támogatási szerződésnek, illetőleg
jogszabályoknak megfelelő tevékenység szempontjainak ellenőrzését, valamint ugyanannál a
megbízónál adótanácsadás nyújtását olyan kérdések vonatkozásában, hogy a támogatási
projektek, illetve nemzetközi szerződések alapján nyújtott személyi jellegű juttatások
(kiküldetési napi díj) adómentesek vagy adókötelesek-e.
A fegyelmi bizottság álláspontja szerint a kérdésben szereplő tényállásra analóg alkalmazható
a korábbi Fegyelmi bizottsági tájékoztató, amely a könyvvizsgálati ügyfél részére végezhető
párhuzamos szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetőleg a Pénzügyminisztérium Számviteli és
Közfelügyeleti Főosztály tájékoztatása, amely a támogatások könyvvizsgálatára került
kiadásra.
A fentiekre figyelemmel a Fegyelmi bizottság álláspontja az, hogy a feltett kérdésben
szereplő 1. és 2. pont szerinti feladat elvégezhető abban az esetben is, hogyha a kamarai
tag könyvvizsgáló éves beszámolói könyvvizsgálatot végez a közhasznú egyéb
szervezetnek.
A fegyelmi bizottság nyomatékosan rögzíti, hogy a jelen állásfoglalását a kamarai tag
könyvvizsgáló által előterjesztett tényállás alapján hozta meg.
dr. Borzi Miklós s.k.
a fegyelmi bizottság elnöke

