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M SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység 

69.2 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

69.20.1 Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás   

69.20.10 Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás   

Idetartozik: 

− a könyvelési tételek és a kiegészítő nyilvántartások ellenőrzése annak megállapítása 
érdekében, hogy a szervezetnek az adott időszakra vonatkozó pénzügyi, számviteli 
kimutatása és a működés eredményei a valós állapotot tükrözik-e, illetve betartotta-e a 
számviteli irányelveket  

Nem tartozik ide:  

− a beszámoló felülvizsgálata, lásd 69.20.21 
− az üzletvezetés folyamatának ellenőrzése, lásd 70.22.11 

69.20.2 Számviteli szolgáltatás  

Nem tartozik ide:  

− az adatfeldolgozás, lásd 63.11.11 

69.20.21 Beszámoló felülvizsgálata  

Idetartozik: 

− az éves és időközi pénzügyi és egyéb számviteli jelentés, beszámoló felülvizsgálata, a 
felülvizsgálat hatóköre kisebb, mint a könyvvizsgálaté és kevesebb garanciát nyújt 

− mérleg elemzése stb. 

69.20.22 Számviteli jelentés összeállítása  

Idetartozik: 

− a pénzügyi, számviteli jelentés, beszámoló összeállítása a megbízó által szolgáltatott 
információk alapján, az elkészített jelentések vonatkozásában nincs garancia a hitelességre 

− a társasági jövedelemadó-bevallás elkészítése a pénzügyi számviteli beszámolókkal egy 
csomagban külön díjért 

− az eredmény kimutatás és mérleg összeállítása stb. 

Nem tartozik ide:  

− a társasági adó összeállítása, ha azt önálló szolgáltatásként nyújtják, lásd 69.20.3 

69.20.23 Könyvelés  

Idetartozik: 

− a gazdasági események számlarend szerinti besorolása és rögzítése a számviteli 
nyilvántartásokban, pénzben vagy egyéb mértékegységben kifejezve 
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Nem tartozik ide:  

− a fizetési jegyzék, bérszámfejtés, főkönyvi feladás, lásd 69.20.24 
− az adóbevallással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás, lásd 69.20.3 
− a számlagyűjtés a követelésbehajtás keretében, lásd 82.91.12 

69.20.24 Bérszámfejtés  

Idetartozik: 

− a fizetési jegyzék, bérszámfejtés, főkönyvi feladás 

69.20.29 Egyéb számviteli szolgáltatás  

Idetartozik:  

− az egyéb számviteli szolgáltatás, mint bizonylatolás, értékelés, előzetes beszámoló 
elkészítése 

69.20.3 Adótanácsadás  

69.20.31 Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére  

Idetartozik:  

− a vállalkozási adótanácsadás és valamennyi adónem bevallásának elkészítése (pl. társasági 
adó) 

69.20.32 Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés  

Idetartozik:  

− az adótanácsadás és tervezés nem társasági formában működő vállalkozások/szervezetek 
számára 

− az adótanácsadás és tervezés magánszemélyek számára 

69.20.4 Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és felszámolási eljárás során  

69.20.40 Csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó szolgáltatások  

Idetartozik:  

− a tanácsadás és segítségnyújtás a menedzsment és/vagy fizetésképtelen vállalkozás 
hitelezője számára és/vagy csőd és felszámolási eljárás végzése 

 
 
 
 


