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Bevezetés
Az Európai (HL C. 154, 2001. 05. 29) és a Gazdasági Bizottság (HL C. 260, 2001.
szeptember 17.) véleményei alapján az uniós tagországok meghatározott jogi formájú gazdasági társaságaiban már nem biztosítottak az éves (1978. július 29-i
78/660/EGK) és a konszolidált éves (1983. június 13-i 83/349/EGK) pénzügyi kimutatások átláthatósága és összehasonlíthatósága, ami egy hatékonyan és zavartalanul funkcionáló belső tőkepiac kiépítéséhez nélkülözhetetlen. Ennek következtében a 2000. március 23–24-én megtartott lisszaboni Európai Tanács hangsúlyozta
a pénzügyi szolgáltatások belső piaca teljessé tétele meggyorsításának szükségességét, és 2005. évet jelölte meg a Bizottság a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó
cselekvési terve végrehajtásának végső határidejeként. A belső piac jobb működéséhez történő hozzájárulás céljából a nyilvánosan működő társaságoktól megkövetelte, hogy az összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásaik elkészítésekor
egy magas színvonalú, egységes nemzetközi számviteli standardrendszert alkalmazzanak.
Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelet 4. cikkelye a nemzetközi
számviteli standardok alkalmazásáról hangsúlyozta a tőkepiac hatékony működéséhez történő hozzájárulást, továbbá a befektetők védelme és a pénzügyi piacokon
a bizalom erősítésének fontosságát, valamint a tőke szabad mozgásának megerősítését a belső piacokon, ami elősegítheti a közösségi társaságok azonos feltételekkel
történő versenyezhetőségét. A közösségi tőkepiac versenyképessége szempontjából ugyanis fontos, hogy közelítsék a pénzügyi kimutatások készítésének Európában használatos irányelveit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz
(IFRS), különös tekintettel a határokon átnyúló ügyletekre, valamint a föld bármely tőzsdei jegyzéseire vonatkozóan.
Az arányosság elvének megfelelően szükséges az Európai Közösség tőkepiacai
nak hatékony működéséhez történő hozzájárulás és ezzel a belső piac teljessé tételének elérése. Ennek a megvalósulását is a nemzetközi számviteli standardok
egységes alkalmazásának előírása segítheti elő. Ezáltal ugyanis a tagállamok le-
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Nemzetközi számviteli harmonizáció elvi és gyakorlati lehetősége

hetőséget kaptak arra, hogy előírják, illetve megengedjék a nyilvánosan működő
társaságoknak, hogy az éves beszámolójukat az 1606/2002. sz. rendeletben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardok alkalmazásával készítsék el. A tagállamok dönthetnek úgy is természetesen, hogy ezt
a követelményt vagy engedélyt kiterjesztik más társaságok konszolidált éves beszámolója és/vagy éves beszámolója készítésére is.
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