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2017. Évi záráshoz kapcsolódó2018. évi adminisztrációs 

és könyvelési feladatok

 változásokon esett át ez a terület!

 2017. január 1-jei hatályba lépéssel került kihirdetésre a 
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 479/2016 (XII.28.) kormányrendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) a 224/2000. (XII.19.) 
kormányrendelet helyett. Az új rendeletben megállapított sajátos 
szabályokat először a 2017. évben induló üzleti év 
könyvvezetésére és az erről az üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.

 A civil szervezetek egy része továbbra is vezethet egyszeres 
könyvvitelt, naplófőkönyvi formában. Ezzel a választási 
lehetőséggel kizárólag azok a szervezetek élhetnek, akik nem 
rendelkeznek közhasznú státusszal.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.333038
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 A közhasznú státusszal rendelkező civilek 

kizárólagosan kettős könyvvitelt vezethetnek. A 

kormányrendelet pontosította, hogy a közhasznú 

státusz megszerzése évében már kettős könyvvitelt 

kell vezetni! Ezért is fontos, hogy ügyfeleinknél 

folyamatosan tájékozódjunk ez irányú szándékukról. 

 Mikrogazdálkodói beszámolókészítést nem 

választhatnak, mint ahogy továbbra sem élhetnek az 

eltérő üzleti év lehetőségével, tehát kizárólag 

naptári évben gondolkodhatnak!
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 Fentiek szerint a civil szervezetek jelenleg az alábbi 
beszámolási formák közül választhatnak:

 Egyszerűsített beszámoló a kormányrendelet 1. és 2. sz. 
melléklete szerinti formában, az egyszeres könyvvitelt 
vezetőknek. ÁNYK nyomtatvány-megfelelés: PK-341.

 Egyszerűsített éves beszámoló a kormányrendelet 3. és 4. 
melléklete szerinti formában, a kettős könyvvitelt vezetőknek. 
ÁNYK nyomtatvány megfelelés: PK-342.

 Számviteli törvény szerinti éves beszámoló a kettős 
könyvvitelt vezetőknek. ÁNYK nyomtatvány külön, erre a célra 
jelenleg nincs, problémát okozva ezzel a letétbe helyezésnél. 
Azon civil szervezeteknek, akik ezt a beszámolási formát 
választották, és elektronikus letétbe helyezésre kötelezettek, 
javaslom a PK-342-es nyomtatvány garnitúra egyéb 
csatolmányaként közzétenni az éves beszámolót.
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 Időközben a PK-341 és PK-342 sorozatnak is 

megjelent a P kötőjeles verziója, melyet a 

postai benyújtáshoz, míg a korábbi 

formátumot az elektronikus bevalláshoz kell 

használni. Újdonságként jelentek meg a 

nyomtatványokon az ún. jogi személyiségű 

szervezeti egységek azonosító adatai is, ami 

mindenképpen üdvözlendő változás.
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a beszámoló készítés

 Eszközök:
Befektetett eszközök (éven túli) – immat.javak, tárgyi eszközök, 

befektetett pénzügyi eszközök

Leltári alátámasztás: tárgyi eszközöknél 3 évente kötelező a fizikai 
leltárfelvétel, jogokat szerződéssel, ingatlant tulajdoni lappal, 
gépkocsi forgalmival, törzskönyvvel egyeztetni, beruházások 
használatbavétele, részesedésnél cégkivonat,

ingyenesen kapott eszközök felvétele

bekerülési érték meghatározása, a támogatási összeg nem 
csökkenti a beruházás bekerülési értékét;

értékcsökkenés meghatározása a várható használati időre; 
(vállalkozási tevékenységet szolgáló eszköznél a tao écs.

érvényesíthető)

év végi értékelés (terven felüli écs.);

ha az eszköz rendeltetése megváltozik → átsorolás készletek közé;

alapítvány céljára rendelt vagyon nem részesedés.
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Forgóeszközök (éven belüli) – leltárak, év végi értékelések

Készletek → mennyiségi leltárfelvétel kötelező, ha nem vezet 
mennyiségi és értékbeli nyilvántartást, kapott tárgyi adományok 
készletre vétele

Követelések → visszaigazolók, értékvesztés (tagdíj követelések 
egyeztetése tagnyilvántartással, alapszabály)

Értékpapírok → letéti igazolások, kockázatmentes lehet csak

Devizában fennálló eszközök és kötelezettségek (devizaszámlák, 
valutapénztár, devizás támogatási előleg, időbeli elhatárolás is) után 
az év végi összevont árfolyamkülönbözet elszámolása lényegességtől 
függetlenül.

Aktív időbeli elhatárolások - információ a következő évben áll 
rendelkezésre, de még a tárgyévre hatással van és fordítva, 
pénzmozgás történt, de következő évi gazdasági eseményt érint. 
Mérlegkészítés időpontjáig figyelni!

a tárgyévben felmerült, a következő időszakot terhelő kiadások (pl. 
előrefizetések),

a tárgyévet illető bevételek, de a következő időszakban merülnek fel 
(mérlegkészítésig befolyt támogatás, kamatbevétel)

ha a támogatással az elszámolás a mérlegkészítés időpontjáig 
megtörtént, a járó támogatást el lehet számolni bevételként.
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A mérleg tételei - Források

 Saját tőke
Induló tőke: bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a 
civil szervezet létesítő okiratában (annak módosításában) 
meghatározott, az alapító, a tag, a csatlakozó által ilyen címen 
(induló tőkeként, illetve az induló tőke növelése érdekében) 
rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás összege (Korm. Rend)

Civil tv. : törzsvagyon: az induló tőke, megnövelve alapítványnál a 
csatlakozók által rendelkezésre bocsátott vagyonnal

Egyesületnél nincs induló tőke (kivéve, ha 1992 előtt alakult, 1991-
ben rendező mérleg volt)

Tőkeváltozás/eredmény → előző évek eredményei cél szerinti és 
vállalkozási tevékenységből

Lekötött tartalék → jogszabály alapján a tőkeváltozásból átvezetett 
érték (alapítás-átszervezés aktivált értéke, K+F)

Értékelési tartalék →piaci értékre történő értékelés alapján felvett 
értékhelyesbítés, könyvvizsgálónak kell ellenőriznie

Tárgyévi eredmény cél szerinti(közhasznú) tevékenységből

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
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Céltartalékok → jogi nyilatkozat bekérése jogi képviselőtől, ügyvezetéstől

Kötelezettségek (hátrasorolt, hosszú, rövid lejáratú)

Nyilvántartott adókötelezettségek egyeztetése az adófolyószámlával

Szállítókkal egyeztetés (visszaigazolók), T előjelű egyenlegek tisztázása

Passzív időbeli elhatárolások – mérlegkészítés időpontjáig felmerülő 
költségszámlák figyelése

tárgyidőszakot terhelő költségek, amelyek a következő időszakban kerülnek 
számlázásra (folyamatos teljesítésű

szolgáltatásoknál áfa szerinti telj ≠ számviteli teljesítés)

Fordulónap előtt befolyt bevétel (támogatás), ha következő időszaki 
költségeket ellenételez,

halasztott bevételek→fejlesztési célra kapott támogatásokból vásárolt, 
illetve ingyenesen kapott eszköz nyilvántartásba vétele után elszámolt 
értékcsökkenés és a támogatási intenzitás arányában kell elszámolni a 
bevételt.
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Az eredmény-kimutatás tételei – Civil 

szervezet

Alaptevékenység - vállalkozási tevékenység elkülönítése → Civil tv. alapján

Gazdasági- vállalkozási tevékenység: jövedelem és vagyonszerzésre irányuló vagy 
azt eredményező , üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, kivéve:

a) Adomány, ajándék elfogadását→ a létesítő okirat szerinti célra ellenszolgáltatás 
nélkül juttatott eszköz, nyújtott szolgáltatás (pénz, ruhanemű, ingó, ingatlan, 
követelés) → adománygyűjtés célját dokumentálni

b) A létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a 
közhasznú tevékenységet is) → konkrét tevékenységek minősítése → 
mérlegelni létesítő okiratban szereplő célok, személyi kör, területi hatókör; 
ellenérték fejében is végezheti, alaptevékenységhez kapott támogatás

c) A pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő 
elhelyezését (kamat, árfolyamnyereség, osztalék)

d) Az ingatlan megszerzését, használatának átengedését, átruházását (bérbeadás, 
értékesítés) – Tao tv. Vállalkozási

Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet : az éves összes 
bevétel 60%-át eléri vagy meghaladja a gazdasági- vállalkozási tevékenységből 
származó bevétel → adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi 
ellenőrzési eljárást kezdeményez
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Közvetlenül az alapcél szerinti (közhasznú) és a vállalkozási 
tevékenységhez kapcsolódó bevételek:

Alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek: tagdíj, alapítói 
támogatás, cél szerinti tevékenységgel összefüggő termék, 
szolgáltatás értékesítése, alaptevékenységhez kapott 
támogatás, adomány, továbbutalási céllal kapott támogatás, 
ingatlanhasznosítás, befektetési tevékenység bevételei, stb.

Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételek: hirdetés, 
szponzoráció, cél szerinti tevékenységgel össze nem

függő termék, szolgáltatás értékesítése, ingóság 
bérbeadása, vállalkozási tevékenységhez kapott támogatás, 
adomány,

Közvetlenül az alapcél szerinti (közhasznú) és a vállalkozási 
tevékenységhez kapcsolódó költségek, ráfordítások

Egyértelműen az alap és a vállalkozási tevékenységhez 
közvetlenül hozzárendelhető költségek, ráfordítások, 
amelyek a tényleges használat, az igénybevétel alapján 
megoszthatók.
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Közvetett költségek: a konkrét tevékenységhez közvetlenül 
nem köthető, működési jellegű költségek, így különösen:

A civil szervezet vezető tisztségviselőjét megillető tiszteletdíj 
és más juttatás, és annak közterhe, kivéve, ha a vezető 
tisztségviselők közti munkamegosztás alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy ezek a költségek mely 
tevékenységhez kapcsolódnak

a székhely fenntartásával, a nem kizárólag meghatározott 
tevékenységhez kapcsolódóan fenntartott pénzforgalmi 
számla vezetésével kapcsolatban felmerült költség, 
ráfordítás. (Civil tv. 21.§)

Közvetett költségek, ráfordítások megosztása:

Az alap és a vállalkozási tevékenységek bevételének 
arányában, de a továbbutalási céllal kapott, bevételként 
elszámolt összeget a számításnál nem kell figyelembe venni

Szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba történő 
elhelyezéséből származó kamat és árfolyamnyereséget a 
350/2011.Korm.rend. 4.§ (3) alapján az alap és vállalkozási 
tevékenység között meg kell osztani ≠ Civil tv. 2.§ 11. pont

Közvetett (működési költségek ellentételezésére kapott ) 
bevételek megosztása: bevételek arányában
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Támogatások elszámolása → elkülönített számviteli 
nyilvántartás vezetési kötelezettség az alapcél szerinti 
tevékenység

költségeinek, ráfordításainak ellentételezésére, visszafizetési 
kötelezettség nélkül

a kapott támogatások felhasználásáról,

a kapott adomány felhasználásáról, ha arról 
adókedvezményre jogosító igazolást adtak ki. (2018-tól 
változás!

a kapott támogatások és az adományok forrásáról 
(bevételekről):

1.) Államháztartási forrásból kapott támogatás, adomány:

- Központi költségvetésből, külön: EU strukturális alapból, 
vagy Kohéziós alapból kapott támogatás

- Elkülönített állami pénzalapból kapott – NKA, NKFI,

- Helyi önkormányzattól, kisebbségi önkormányzattól kapott

2.) EU költségvetéséből, külföldi állam államháztartásából, 
nemzetközi szervezettől, vagy nemzetközi szerződés

rendelkezése alapján kapott támogatás, adomány

3.) Más civil szervezettől kapott támogatás, adomány
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Kapott adomány

Az adomány: ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, nyújtott 
szolgáltatás.

Formája: lehet pénz vagy egyéb tárgyiasult eszköz.

Pénzben kapott adomány

A pénzügyi befolyással egyidejűleg kell egyéb bevételként 
elszámolni

Nem pénzbeli adomány

Bekerülési érték: az adományozó nyilvántartásában szereplő könyv 
szerinti érték, vagy ha ilyen nem áll rendelkezésre, a szokásos 
piaci ár, ha

- éven belül elhasználódó eszköz: T költség – K egyéb bevétel

- éven túl használt eszköz: T Befektetett eszköz – K halasztott 
bevétel

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás

Bekerülési érték: szokásos piaci ár (bizonylati alátámasztás)

- T megfelelő költség – K egyéb bevétel
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Önkéntes munka elszámolása

Önkéntesek: akik ellenszolgáltatás nélkül végeznek munkát a fogadó 
szervezetnél. 350/2011. Korm. Rendelet: a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló tv. szerinti önkéntes munka nyilvántartási

értéke a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér 160-ad része.

2017-ben kötelező legkisebb havi munkabér: 127.500 Ft / 2018-ban 
138.000 Ft

160-ad része: 2017-ben 796,87 Ft/óra / 2018-ban 862,50 Ft/óra

Elszámolása: munkaóra nyilvántartás alapján

T személyi jellegű ráfordítás – K egyéb bevétel

Közérdekű önkéntes jogviszony: 2005. évi LXXXVIII. Tv. a közérdekű 
önkéntes tevékenységről

Fogadó szervezetként regisztrálni kell, 15 nappal korábban

Önkéntes szerződés: tevékenység tartalma, ellátásnak helye, 
tevékenységre fordított idő, pihenőid, fogadó szervezet által biztosított 
juttatások

Az önkéntesekről nyilvántartást kell vezetni, 5 év megőrzési 
kötelezettség
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a beszámoló készítés, a közzététel, a letétbe helyezés szabályairól, 

az egyéb adatszolgáltatási kötelezettségekről - külföldről 

támogatott civil szervezet,

 A jegyzőkönyvet és a beszámoló elfogadó 

határozatot letétbe helyezni nem kötelező, de 

nem is tilos! Önmagában az a tény, hogy az 

elfogadó jegyzőkönyv letétbe helyezése nem 

kötelező, nem jelenti azt, hogy a jegyzőkönyv 

felvételétől és a beszámoló elfogadásától el 

lehetne tekinteni.
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Minden civil szervezet – ideértve a civil szervezet jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egységét - köteles

a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját és 
kiegészítő mellékletét

kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló által felülvizsgált 
beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt

a tárgyévet követő év május 31.-ig letétbe helyezni a bírósági 
cégeljárásra vonatkozó szabályok szerint

elektronikusan vagy papíralapon. ÁNYK űrlapok letölthetők: 
birosag.hu honlapon

Elektronikus eljárásra kötelezettek:

Közhasznú civil szervezet és az országos sportági szakszövetség

Beszámolók közzététele:

OBH közzéteszi szervezetek névjegyzékében

Ha saját honlapja van a civil szervezetnek, ott is közzé kell tennie

Letétbe helyezési, közzétételi kötelezettség elmulasztása→ 
pénzbírság
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 A beszámoló letétbe helyezésének határideje 

május 31., amit az OBH felé kell teljesíteni. 

Az elektronikus úton történő letétbe 

helyezés kötelező azon szervezetek részére, 

amelyek közhasznú státusszal

rendelkeznek, vagy a szervezet típusa miatt

kötelezettek erre. Mindazon szervezetek, akik 

egyik körbe sem tartoznak az említettek 

közül, a letétbe helyezést papír alapon is 

megtehetik.
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 A kettős könyvvitelt vezetőknek még kiegészítő melléklet
készítési kötelezettsége is keletkezik, mely alatt – amennyiben a 
kormányrendelet szerinti beszámolást választotta – nem a 
hagyományos értelemben vett kiegészítő mellékletet, hanem 
a kormányrendelet szerinti kiegészítő mellékletet kell érteni, 
ami tulajdonképpen a szervezet által kapott támogatásokat 
tartalmazza, támogatásonkénti bontásban.

 A civil szervezetek szempontjából mérvadó, hogy a vállalkozási 
tevékenységből származó bevételük nem haladhatja meg az 
összes bevételük 60%-át, mert ebben az esetben nem 
folytathatják tovább civil szervezetként a tevékenységüket, és 
mivel a forprofit szférába nem tudnak átalakulni, ezért 
elméletileg akár megszüntetésre is kerülhetnek! Ennek tényét a 
NAV jelzi az ügyészség felé.
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a közhasznúsági feltételek teljesítésének megjelenése a 

beszámolóban

 A beszámoló részeként minden civil szervezet 
kötelezően közhasznúsági mellékletet készít –
függetlenül a közhasznú jogállás fennállásától -, és 
ezt a beszámolóval együtt letétbe is kell helyezni. Cél 
a közhasznúsági paraméterek hosszú távú 
vizsgálhatósága. Sok esetben – a nem közhasznú 
jogállásúaknál – ennek közzététele egyszerűen 
elmarad, mondván, hogy nincs benne adat. Ezzel –
személy szerint – nem értek egyet, tekintve, hogy az 
adattartalomban szerepel a cél szerinti 
tevékenységek kibontása is, azt pedig minden 
szervezet folytat, közhasznú tevékenység híján is! Ha 
nem lenne cél szerinti tevékenysége egy civil 
szervezetnek, akkor nem is beszélhetnénk civil 
szervezetről!



2018. 02. 20. 21

Közhasznúsági melléklet

Minden civil szervezetnek, valamint a civil szervezet 
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 
egységének a beszámolóval egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet kell készítenie, 
függetlenül attól, hogy rendelkezik-e közhasznú 
minősítéssel, vagy sem. Pk- 342 nyomtatványok már 
tartalmazzák. A közhasznúsági mellékletben be kell 
mutatni:

az alapcél szerinti/ közhasznú tevékenységeket. 
Közhasznú tevékenység: a létesítő okiratban 
megjelölt közfeladat (állami vagy önkormányzati 
jogszabályban meghatározott feladat) teljesítését 
közvetlenül vagy közvetve szolgáló tevékenység → 
közfeladatonként a kapcsolódó jogszabályhely 
megadásával részletezni (célcsoport, eredmények)
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a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását → 
alaptevékenység keretében nyújtott (nem kapott!) 
pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, pl. adott 
ösztöndíjak, segélyek, ingyenes étkeztetés, stb.

a vezető tisztségviselőknek (egyesület 
ügyvezetője, elnökség tagjai, alapítványnál 
kuratórium tagjai) nyújtott juttatások 
(költségtérítések, béren kívüli juttatások is) 
összegét, és a juttatásban részesülő vezető 
tisztségek felsorolását,

a közhasznú jogállás megállapításához 
szükséges adatokat, mutatókat a megfelelő 
társadalmi támogatottság és erőforrás 
rendelkezésre állásáról.
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A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat a 

nyomtatványkitöltő program automatikusan számolja

Megfelelő erőforrás áll rendelkezésre, ha az előző két lezárt üzleti 

évben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot, vagy

az előző 2 év egybeszámított adózott eredménye nem negatív, 

vagy

személyi jellegű ráfordításai – a vezető tisztségviselők 

juttatásainak figyelembe vétele nélkül – elérik az összes 

ráfordítás  (kiadás) egynegyedét.
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Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki , ha az előző 
két lezárt üzleti évben az alábbi feltételek közül legalább

egy teljesül:

Szja 1%- ból kiutalt összeg eléri a közhasznúsági 
mellékletben szereplő korrigált összes bevétel 2%-át, vagy

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, 
ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a 2 év 
átlagában,vagy

A közhasznú tevékenység ellátását tartósan, 2 év átlagában 
legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személy (közérdekű önkéntes jogviszony alapján!) segíti.

A közhasznúsági melléklet adatainak összhangban kell lennie 
a beszámoló adataival.
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Külföldről támogatott szervezet

2017. évi LXXVI. tv. a külföldről támogatott civil szervezetek 
átláthatóságáról – cél az ismeretlen külföldi forrásból juttatott

támogatások azonosítása

Külföldről támogatott szervezet: az az egyesület és alapítvány, 
amely egy adóévben 7,2 millió Ft értékű, közvetlenül

vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy egyéb vagyoni 
jellegű juttatásban részesül.

közvetlenül vagy közvetve

Közvetlenül → a támogatott és támogató között nincs más 
szervezet a kapcsolatban; közvetett támogatás (továbbadott)

külföldről származó: a támogatást, adományt nyújtó székhelye, 
telephelye vagy állandó lakóhelye vagy életvitelszerű

tartózkodási helye nem Magyarország → Adománynál ez nem 
állapítható meg.
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 Nemzetközi szervezetektől kapott támogatás → 
Közvetlen EU-s támogatás külföldi, költségvetési 
szerven keresztül kapott

 EU-s támogatás belföldi, pedig a forrása ugyanaz. 
Visegrádi Alap külföldi.

 A pénzbeli vagy egyéb vagyoni juttatás fogalma: 
Ellenszolgáltatás nélkül, a szervezet céljainak 
megvalósítására juttatott

 pénz, dolog, szolgáltatás (adomány, támogatás, 
pályázati úton elnyert, támogatási szerződés alapján 
kapott támogatás,

 ideértve az adományt is. Nem tartozik ide a számla 
ellenében nyújtott szolgáltatás.
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Nem terjed ki a törvény hatálya:

arra az egyesületre és alapítványra, amely nem 

minősül civil szervezetnek; (pl. biztosító egyesület, 

szakszervezet, párt,pártalapítvány, közalapítvány 

stb.);

a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá 

tartozó egyesületre;

a vallási tevékenységet végző szervezetre;

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és 

nemzetiségi egyesületre.
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A törvény hatálya alá eső egyesület vagy alapítvány 
kötelezettségei:

Ha a tárgyévi külföldről kapott támogatások összege eléri a 7,2 
millió Ft-ot, 15 napon belül bejelentést tenni a székhely szerint 
illetékes törvényszéknek a 2017. évi LXXVI. törvény 1. 
melléklete szerinti adattartalommal.→mulasztás esetén

ügyészi felszólítás, bírság,

Honlapon, sajtótermékeken feltüntetni, hogy külföldről támogatott 
szervezet

Törvény hatályba lépése: 2017.június 27. → Mikortól kell a tárgyévi 
támogatásokat összeadni? Nincs átmeneti szabály.
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Külföldről támogatott szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége:

Beszámolóval egyidejűleg bejelentést tenni a tv. 1. sz. melléklet 
szerinti adattartalommal a nyilvántartó bíróság

számára az előző évben kapott támogatásokról. A 
támogatónként

500 E Ft-ot el nem érő támogatások esetén összesítve, pénzbeli 
és egyéb vagyoni juttatás bontásban.

500 E Ft-ot meghaladó támogatások esetén támogatónként 
részletezve:

- összeg tranzakciónként,

- tranzakciónként pontos forrás (természetes személy esetében: 
név, ország, város; egyéb esetben: név,

székhely) megjelölésével
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 Ha a külföldről kapott támogatás az adóévet 

követő évben nem éri el a 7,2 M Ft-ot, és ezt 

az éves beszámoló

 elfogadását követően bejelenti → bíróság törli 

a szervezetet a nyilvántartásból.

 Civil információs Portálon a szervezetek 

listája közzétételre kerül.

 http://civil.info.hu/kulfoldrol-tamogatott-civil-

szervezetek
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Szja 1% felhasználása

Átutalt szja 1%-a felhasználása

Alapító okiratban a cél szerinti tevékenységek között 
megnevezett közhasznú tevékenységre fordítható;

Működési költségre az adott évi felhasználás 25%-a, max. 25 M 
Ft, ebből reklám és marketing 10%, max. 10 M Ft fordítható.

Működési költség a számviteli tv-ben meghatározott:

Személyi jellegű ráfordítások

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai,

Székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti díja, közműdíjak),

kivéve, ha érdekelt fél az ingatlant lakás céljára is használja 
egyben.
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Szja 1% felhasználható:

Átutalást követő év végéig, vagy

Tartalékolás esetén az átutalást követő második év végéig.

Felajánlás éve: 2017 → rendelkezés 2016. évi szja-ról, Kiutalás: 
2017. szeptember 30-ig,

Adatszolgáltatás (KOZ nyomtatvány) : 2019. május 31-ig

a 2017 októbertől 2018. december 31-ig felhasznált összegről, 
és nyilatkozni a tartalékról, továbbá

a 2016. évben kiutalt, 2017. december 31-én tartalékolt összeg 
felhasználásáról.

2020. május 31-ig: a tartalékolt összeg 2019. évi felhasználásáról
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2018. május 31-ig :

a 2016. évben kiutalt összeg 2017. december 31-ig 
felhasznált összegről, és nyilatkozni a tartalékról, 
továbbá

a 2015. évben kiutalt, 2016. december 31-én tartalékolt 
összeg felhasználásáról

A saját honlapon is közzé kell tenni az adatszolgáltatást, 
ha van.

Felhasználás számviteli nyilvántartása:

Elkülönített könyvviteli nyilvántartás vezetése 
szükséges!

Adott évben fel nem használt, tartalékolt rész nem 
bevétel → passzív időbeli elhatárolás,
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Sztv. változása:

Ellenőrzés megállapítása - ha az illetékes 
hatóság a mérlegkészítés időpontjáig 
megváltoztatta az adóhatóság korábbi

jogerős határozatát, melyet a korábbi évek 
beszámolójában elszámoltak, ennek hatását 
a tárgyévre kell elszámolni.

Halasztott bevétel (fejlesztési támogatás) 
feloldása → a visszafizetendő összeg egyéb 
ráfordításként történő elszámolásával 
egyidejűleg kell a halasztott bevételt feloldani.
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479/2016 Korm. rendelet módosítása (445/2017 Korm. 
Rend), hatályos 2018. január 1-től

Egyszerűsített beszámoló (pénzforgalmi könyvvezetés) 
választási lehetősége szűkült. A csak 
alaptevékenységet folytató egyéb szervezetnek, ha az 
alaptevékenységből származó bevétele két egymást 
követő évben meghaladja az 50 M Ft-ot, át kell térnie a 
kettős könyvvitelre.

A könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a 
kapott adományt, közcélú adományt és annak 
felhasználását, ha azt jogszabály előírja (eddig → csak 
ha adókedvezményre jogosító igazolást adtak ki rá)

Az eredménykimutatásban a kapott adományt is külön 
köteles bemutatni tájékoztató adatként.
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a civil szervezetek számára (is) kötelező belső gazdálkodási 

szabályzatok

 - Számviteli politika

- Pénzkezelési Szabályzat

- Értékelési Szabályzat

- Leltározási Szabályzat

- Selejtezési Szabályzat
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Pénzkezelési szabályzat tartalma

Bevezetés
1. Általános rész
1.1. A pénzkezelés területei
1.2. A pénzkezelés rendjéért felelős személy
1.3. Fizetési módok
2. Bankszámla kezelés
2.1. A bankszámla kezelés általános szabályai
2.2. A szervezet pénzforgalmi bankszámlái
2.3. A szervezet nevére szóló bankkártya használata
3. A házipénztár kezelése
3.1. Általános pénzkezelési szabályok
3.1.1. A házipénztár készpénz kerete
3.2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok
3.2.1. Pénztáros és helyettese
3.2.2. Pénztári ellenőr
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 3.2.3. Utalványozás
3.3. Házipénztár kialakítása és működtetése, pénzmegőrzés és tárolás
3.4. Pénztári nyitvatartás
3.5. A pénzszállítás szabályai és egyéb rendelkezések:
3.6. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási 
rendje 
3.6.1. A készpénzállományt növelő pénzmozgások
3.6.2. A készpénzállományt csökkentő pénzmozgások
3.7. Pénztári nyilvántartások vezetése
3.7.1. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása
3.7.2. Kerekítésre vonatkozó szabályok
3.7.3. Hamis pénz átvételekor követendő eljárás
3.8. Pénztárgépek használata
3.9. Munkabér-kifizetés
3.10. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
3.11. Szigorú számadású nyomtatványok
3.12. Letétek nyilvántartása és kezelése
3.13. Értékpapírok kezelésének és nyilvántartásának rendje
3.14. Valutapénztár
3.15. Pénztári ellenőrzés
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2018. évi számviteli változások és azok beépítése a szervezetek 

számviteli politikájába pénzkezelési és egyéb szabályzataiba

1. A számviteli politika célja

2. Az üzleti év, a mérlegkészítés időpontja

3. Letétbe helyezés és közzététel

4. A könyvvezetés módja

5. A beszámoló formája

6. A beszámoló tagolása

7. Számviteli alapelvek

8. A számviteli politika keretében elkészítendő 
szabályzatok

9. Az eszközök besorolása
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10. Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása

11. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából

11.1. Lényegesség kritériumai

11.2. Fajlagosan kisértékű készletek

11.3. A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

11.5.Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

12. Amortizációs politika

13. A valuta-és devizatételek értékelése

14. A gazdasági események könyvelésének határideje

15. Könyvviteli zárlat

16. Közhasznúsági melléklet szerkezete és tartalma



2018. 02. 20. 41

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


