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A könyvvizsgálat során az elektronikus aláírás korlátozás nélkül alkalmazható

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (továbbiakban: Eat.) szerint az
elektronikus aláírás, illetve dokumentum elfogadását - beleértve a bizonyítási eszközként
történő alkalmazást - megtagadni, jognyilatkozat tételére, illetve joghatás kiváltására való
alkalmasságát kétségbe vonni nem lehet kizárólag amiatt, hogy az aláírás, illetve dokumentum
elektronikus formában létezik.1
A bírósági eljárások között a cégeljárásban az elektronikusan aláírt dokumentumok
használatát a jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. Ez azt is jelenti, hogy a könyvvizsgálónak
elegendő az elfogadó nyilatkozatát és a könyvvizsgálói jelentését elektronikus úton
kibocsátania. 2
Egy elektronikus iratot többen is aláírhatnak, így az elfogadói nyilatkozat, könyvvizsgálói
jelentés kizárólag elektronikus úton való kibocsátása akkor sem jelent akadályt, ha a kamarai
tag könyvvizsgáló és az őt foglalkoztató szervezet vezetője eltérő személy lenne.
A minősített tanúsítványt a könyvvizsgálati kötelezettséget érintő bírósági (cégbírósági) és a
beszámoló közzétételi folyamatában el kell fogadni. 3
A könyvvizsgáló bármely iratot – ideértve a megbízó által papíralapon adott iratot, akár a
számviteli beszámolót is – tárolhat úgy, hogy azokat beszkenneli és elektronikus aláírással
látja el. A jogszabály szerint ugyanis az őrzött okiratról készült elektronikus okirat teljes
bizonyító erővel bizonyítja azt, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, ha az
okiratról elektronikus okiratot készítő azt minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel
látta el. Ekkor nincs szükség arra, hogy az eredeti iratot is bemutassa, hiszen az elektronikus
változata teljes bizonyító erejű magánokiratéval azonos.4
Az aláírás helye elektronikusan történő aláírás esetében értelmetlen adat, annak feltüntetése
szükségtelen.
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