
SZIMA MÁRIA

A számviteli törvény fõbb változásai
nonprofit szervezeteknél

A nonprofit szervezetek mûködése jelentõs múltra és európai mûkö-
dési területre tekinthet vissza. Hazánkban létrejöttüket az Alkotmány
biztosítja, szûkebb tevékenységüket a Polgári Törvénykönyv foglalja
magába.

Nagy jelentõségû azonban az a tény, hogy a nonprofit szerveze-
teknek is be kell tartaniuk a számviteli, adó- és egyéb, hatályos jog-
szabályokat és saját belsõ szabályzataikat is.

Cikkem megírását az motiválta, hogy a nonprofit szervezetek által
széles körben ismert és elismert szakfolyóiratban hívjam fel a szám-
viteli törvény fõbb változásaira a szervezetek figyelmet, segítve õket
ezáltal szakmai tevékenységük zökkenõmentes továbbvitelében is.

Az 1991. évi XVIII-as Számviteli törvény a nonprofit szervezetek
számára választási lehetõséget biztosított a könyvvezetés módja (egy-
szeres és kettõs könyvvezetés) között. Cikkem megírása során meg-
ismertem ötven Hajdú-Bihar megyében bejegyzett nonprofit szervezet
könyvvezetési módját. Ebbõl megállapíthattam, hogy mindegyikük
naplófõkönyvet vezet, tehát eddig az egyszeres könyvvezetést válasz-
totta. A 2000. évi C-as Számviteli törvény változása jelentõsen érintette
az egyszeres és a kettõs könyvvezetést is. Ki kell emelnem azt az
elõírást, amely 2003-tól nem teszi lehetõvé a naplófõkönyv és pénz-
tárkönyv vezetését a nonprofit szervezetek számára, tehát a kettõs
könyvvezetésre történõ áttérésre legkésõbb 2004. I. 1-tõl minden
nonprofit szervezet kötelezett.

A törvény azonban jelentõsen módosította az elkövetkezõ 3 évre
is az egyszeres könyvvezetés módját, amelyet a szervezeteknek be
kell tartaniuk. Mivel 2004-tõl már nincs választási lehetõségük a szer-
vezeteknek, ezért cikkemben szeretném bemutatni a fõbb változáso-
kat, és szeretném felhívni a nonprofit szervezetek figyelmét arra, hogy
megkönnyítik munkatársaik tevékenységét egy idõben hozott jó dön-
téssel, vagyis erre az átmenetinek tekintett 3 naptári (és vagy gazda-
sági) évre nem vezetik be az új egyszeres könyvvezetést, majd elvé-
gezve a szükséges átértékeléseket 2004. I. 1-jén áttérnek a kettõs
könyvvezetésre, hanem már 2001. I. 1-jétõl ezt a formát választva jár-
nak el.

A következõkben a számviteli alapelvek új értelmezését ismerte-
tem, a számvitelpolitika új tartalmát mutatom be, és szeretném fel-
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hívni a figyelmet a bizonylat õrzésének megváltozott, új idõtartamára,
a beszámoló új formájára.

Szó lesz az egyszeres könyvvezetést végzõ nonprofit szervezetek
számára kiemelkedõ fontosságú változásokról az egyszerûsített be-
számolóban az egyszerûsített mérlegnél és egyszerûsített eredmény
levezetésében, továbbá a számviteli szolgáltatás fogalmáról, és rövi-
den arról is szólok, hogy hazánkban miért volt most szükség ezekre
a változásokra.

A magyar számviteli törvény újrakodifikálása az Európai Közösség
számvitelére vonatkozó irányelveknek való megfelelés érdekében vált
sürgetõvé.

A 2001. január 1-jén hatályba lépõ számviteli törvény néhány olyan
változását kívánom munkámban bemutatni, amelyek érdeklõdésre
tarthatnak számot az alapítványok, közalapítványok, közhasznú tár-
saságok, társadalmi szervezetek, köztestületek vezetõ testülete és
munkatársai számára, mivel mint egyéb szervezetek e törvény hatálya
alá tartoznak.

A szervezeti célok elérése érdekében, már a döntéselõkészítés so-
rán célszerû ismerni az új törvényi változásokat, hogy ezeket zökke-
nõmentesen, a szabályozási rendszernek megfelelõen hajtsák végre
valamennyi érintett szervezetben.

A számviteli törvény célja továbbra is az, hogy az érdekeltek, az
érintettek a szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl meg-
bízható és valós képet kapjanak a számviteli beszámolók egységes, a
számviteli alapelvek alapján történõ elkészítése és közzététele révén,
amikor ezt megküldik az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási
és Céginformációs Szolgáltatásának, ahol ezt letétbe helyezik.

Számviteli alapelvek

A számviteli alapelveknél a súlypont a valódiság elve felé tolódott el,
a korábban elszámolt értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés
visszaírási lehetõségének bevezetésével.

Újrafogalmazódott a jelentõs összegû hiba értékhatára: most a mér-
legfõösszeg 2 százaléka, illetve 500 millió Ft.

A szervezeteknek gazdálkodásuk során meg kell felelniük a szám-
viteli alapelveknek. Ezek részben megújult tartalmat is kaptak. Cso-
portosításuk több szempont szerint is lehetséges.

Véleményem szerint továbbra is
meghatározó elv: a vállalkozás folytatásának elve;
tartalmi elv: a teljesség, a valódiság, az összemérés, az óvatosság

elve;
kiegészítõ elv: az egyedi értékelés, a tartalom elsõdlegessége a for-

mával szemben, az idõbeli elhatárolás, a lényegesség, a költség–ha-
szon összevetésének elve és végül

����� � �������� ������� ���� ��������� �������� ��������������

����� ����	
 121



formai elv: a világosság, a folytonosság, a következetesség, a bruttó
elszámolás elve.

A számvitelpolitika

A számvitelpolitika horizontálisan kiterjedt:
a) a választási lehetõségek növekedése és
b) az elkészítendõ új szabályzatok körének bõvítése miatt.

Jelentõs döntés például:
a) a választási lehetõségek növekedése
• a két, A és B típusú mérleg között,
• döntés arról, hogy tovább tagolja vagy összevonja-e a mérlegso-

rokat,
• a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek év

végi értékelése,
• az eredménykimutatás új fajtái között stb.

b) az elkészítendõ új szabályzatok körének bõvítése miatt
• az eszközök és források leltározási, leltárkészítési szabályzatát,
• az eszközök és források értékelési szabályzatát,
• a pénzkezelési szabályzatot
• és az önköltség-számítási szabályzatot is el kell készíteni.

Most már a szervezet képviseletére jogosult személy felelõs a
számvitelpolitika elkészítéséért és aktualizálásáért.

A bizonylat õrzése

A beszámolót alátámasztó leltárt és részletezõ nyilvántartásokat ol-
vasható formában, az adatok feldolgozásánál alkalmazott, mûködõ-
képes állapotban tárolt számítógépes programot 10 évig visszakereshetõ
formában kell megõrizni. A folyószámlák elévülési ideje a folyószám-
la megszûnésével azonos idõpontban kezdõdik.

A beszámoló formái

A beszámoló formái közötti választás egyik kritériuma, a létszám a
korábbi 100 fõrõl 50 fõre csökkent.

A beszámoló formái
1. az éves beszámoló,
2. az egyszerûsített éves beszámoló,
3. a konszolidált éves beszámoló,
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4. az egyszerûsített beszámoló (az elõzõ, egyszerûsített mérleg és
eredménylevezetés helyett).

Jelentõs változás:
1. Az éves beszámoló részei: mérleg, eredménykimutatás, kiegé-

szítõ melléklet. Az üzleti jelentést továbbra is el kell készíteni, de az
már nem része a beszámolónak.

2–3. Az üzleti jelentést nem kötelezõ elkészíteni.
4. Az egyszerûsített beszámoló legfeljebb 2003. XII. 31-ig tartó üz-

leti évrõl készíthetõ.

Az egyszerûsített beszámoló

Az átmeneti idõszakban az egyszeres könyvvitel vezetésének feltétele:
– hogy a szervezet e törvény hatályba lépésekor már egyszeres

könyvvitelt vezetett, és egyszerûsített mérleget és eredménylevezetést
állított össze 2000-rõl és

– továbbra is megfelel a nettó árbevétel változatlan 50 millió Ft-ban
megjelölt nagyságrendjének.

Ebben az esetben a mérleg fordulónapja december 31-e, letétbe he-
lyezésének határideje május 30-a.

Módosítások az egyszerûsített mérlegben

Az egyszerûsített mérlegben is végre kell hajtani:
– Az általános elõírásoknak megfelelõ átcsoportosítást, például az

immateriális javak között is kimutatható a kísérleti fejlesztés aktivált
költsége, a tárgyi eszközök körébe tartoznak a tenyészállatok, az in-
gatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok, az ilyen jellegû beszer-
zésekre adott elõlegek.

– Sajátos értékelési szabályokat kell alkalmazni akkor, ha például
a szállítónak még ki nem egyenlített kötelezettséggel beszerzett esz-
köz (bekövetkezett változás miatt) átsorolására kerül sor az értékcsök-
kenés elszámolása után: a már elszámolt értékcsökkenés korrekció-
ként visszaírható oly módon, hogy az eredménylevezetésben az el-
számolt értékcsökkenés soron mínusz elõjellel állítjuk be a tételt.

A céltartalékképzés új elemekkel bõvült, elnevezésük és sorrendjük
is változott, fontos azonban kiemelni, hogy nem szabad a képzést rá-
fordításként, a felhasználást bevételként elszámolni.

Ha egy követelés behajtása bizonytalanná vált, ráfordításként kell
azt elszámolni. A szállítói kötelezettséget és vevõkövetelést a pénz-
ügyi rendezés várható mértékéig szabad csak a mérlegben szerepel-
tetni.

Az általános forgalmi adó pénzmozgáshoz kapcsolódó elszámolása
korlátozott oly módon, hogy az APEH felé a még be nem vallott,
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vagy bevallott, de pénzügyileg még nem rendezett tételek az általános
szabályok szerint kimutatásra kerülnek az egyszerûsített mérlegben.

Módosítások az eredménylevezetésben

A bruttó elszámolás elvének teljesülése érdekében az olyan bevétele-
ket és ráfordításokat is ki kell mutatni, amelyek csereügyletként, pénz-
mozgás nélkül zajlottak le oly módon, hogy a pénzmozgáshoz kap-
csolódó és a pénzmozgás nélküli végleges vagyonváltozást hozó gaz-
dasági események hatása külön-külön jelenik meg. Ezért új sorok je-
lentek meg az eredménylevezetésben.

Áttérés

Jelentõs változás, hogy a kötelezettségek közé felvett támogatások,
juttatások rendkívüli bevételként való átvezetését és idõbeli elhatáro-
lását írja elõ a Számviteli törvény.

Igen fontos megemlíteni, hogy a beszámolót letétbe kell helyezni
és közzé kell tenni. Az áttérés elõtt meg kell ismerni a kettõs könyv-
vezetés sajátosságait is, hogy megfelelõ döntések szülessenek a szer-
vezetnél.

Számviteli szolgáltatás

A számviteli szolgáltatás magába foglalja
• a könyvvizsgálói tevékenységet és
• a könyvviteli szolgáltatást.

A könyvvizsgálói tevékenységet a könyvvizsgálói standardok
önálló szakmai irányelvei támogatják, biztosítják az állandó minõsé-
get.

A könyvviteli szolgáltatás a számviteli információs rendszer kiala-
kítását, karbantartását, annak mûködését foglalja magába.

A szolgáltatói kört a kamarai tag könyvvizsgálók, a külön kor-
mányrendelet szerint regisztrált nem kamarai tag könyvvizsgálók és
a mérlegképes könyvelõi (vagy e képzettséggel egyenértékû) képesí-
téssel rendelkezõk alkotják.

Új szabály, hogy a könyvvezetést végzõknek regisztráltatniuk kell
magukat.

Ennek feltételei:
• legalább 3 éves ellenõrzési, pénzügyi, számviteli gyakorlat (a

végzéstõl számítva),
• büntetlen elõélet,
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• végzettség és
• kötelezõ szakmai képzésben való részvétel.

A jövõ

Bár a számviteli törvénynek ezek a változásai nagymértékben elõse-
gítik a hazai számviteli jogszabályok eurokomformmá tételét, van a
számviteli törvényben egy elõírás, amelynek alapján azokat a törvényi
elõírásokat kiegészítõ, részletes szabályokat, módszereket, eljárásokat,
amelyek a megbízható és valós kép bemutatásához szükségesek, nem-
zeti számviteli standardokba kell foglalni.

Ennek alapján, ha a nemzeti számviteli standardok létjogosultságát
elismerik, teljeskörûen kidolgozzák és alkalmazzák, lehetõség nyílik
hazánkban egy, az Európai Uniói irányelveinek való teljes megfele-
léssel egyidejûleg a hazai elvárásoknak is megfelelõ számviteli rend-
szer bevezetésére és alkalmazására.

Így lehetõvé válik, hogy a számviteli szakemberek eleget tegyenek
kiemelten a beszámolási, könyvvezetési, információ-szolgáltatási, in-
formációrendszer-kialakítási, karbantartási, mûködtetési kötelezettsé-
geiknek, magas szakmai színvonalon, korrekt módon, egy megbízható
és valós összkép biztosítása érdekében.

Summázat

Mivel a szervezetek számára rendkívül rövid idõ áll rendelkezésre
ahhoz, hogy az egyszeres könyvvezetésrõl áttérjenek a kettõs könyv-
vezetésre, célszerûnek vélem és szívbõl ajánlom, hogy a felelõs veze-
tõk gondolják át: érdemes-e csupán 3 évre bevezetni a jelentõsen meg-
változtatott egyszerûsített könyvvezetést, s hogy nem lenne-e jobb
már 2000. XII. 31-én áttérni a kettõs könyvvezetésre.

Ebben az esetben az átértékelést elegendõ egyetlen alkalommal el-
végezni, ez jelentõsen csökkentheti a számviteli szakemberek leter-
heltségét is.
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