Vezinfó-Klub - Javítás beszámolóval lezárt időszakban

1/2

http://vezinfoklub.hu/cikkek/javitas_beszamoloval_lezart_idoszakban

2015.03.30. 9:18

Vezinfó-Klub - Javítás beszámolóval lezárt időszakban

2/2

http://vezinfoklub.hu/cikkek/javitas_beszamoloval_lezart_idoszakban

a tárgyévi adatok (a jelentős összegű hibák nélküli értéke).
Hol szerepel a beszámolóban az önellenőrzés összevont eredményhatása?
Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított – az előző üzleti év(ek)re vonatkozó – jelentős
összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának összegét (mérleg szerinti
eredményét) az eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a hiba megállapításának üzleti
évében kell elszámolni.
Mikor kell könyvelni egy adóellenőrzés hatását?
Egy adóellenőrzésnél akkor könyvelendő a tétel – akár tárgyévi, akár a fenti ellenőrzés számviteli
elszámolásának módszerével –, ha a megállapítások a mérlegkészítés napjáig ismertté váltak, és azok
tartalmát a gazdálkodó nem vitatta, nem nyújtott be fellebbezést, illetve a határozat jogerőssé vált.
Mikor kell az adóhatósági határozatot könyvelni?
Főszabály szerint az elszámolás időpontja az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja.
Vannak azonban kivételek:
ha a tárgyévhez kapcsolódóan a határozat a fordulónap után, de a mérlegkészítés napjáig emelkedik
jogerőre, ezt év végi dátummal, az érintett jogcímnek megfelelően, követeléssel vagy kötelezettséggel
szemben kell elszámolni,
ha a tárgyévhez kapcsolódóan a határozat a mérlegkészítés napjáig még nem emelkedik jogerőre, a
helyesbítő elszámolásokat nem kell elszámolni (mert nincs jogerős határozat), de a valószínűsíthető
(várható) veszteségek (adóhatósági megállapítások alapján kalkulált) összevont értékére indokolt
céltartalékot képezni,
ha az ellenőrzés a mérlegkészítés napjáig nem fejeződött be, akkor az ellenőrzéssel kapcsolatosan
könyvelési teendő nincs, hiszen ebben az esetben még a várható veszteség sem becsülhető
(céltartalékot sem lehet/kell képezni).
Mit kell a kiegészítő mellékletben szerepeltetni?
A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év megfelelő
adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben évenkénti bontásban be
kell mutatni és indokolni.
[A témával kapcsolatban további részletes információkhoz juthat a 2015. január 28-29-ei „Adóváltozások +
Számvitel 2015” című szakmai konferenciánkon, amelynek előadói: Gottgeisl Rita és Dr. Sallai
Csilla. Jelentkezés a kiadó weboldalán: www.vezinfo.hu]
Szerző: Sallai Csilla, Dr.
«Vissza a kereséshez
Tetszik 75 ember kedveli. Az ismerőseid közül te lehetsz az első.
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