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Civil Forrás különszám
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum ingyenes hírlevelének külön kiadványa.
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MAGYAR FALU PROGRAM-FALUSI CIVIL ALAP PÁLYÁZATAI
SZÁMLAADAT SZOLGÁLTATÁS 2020.JÚLIUS 01-TŐL A NAV RÉSZÉRE
CIVIL SZERVEZETEK SZÁMVITELI VÁLTOZÁSAI-KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
ÖSSZEFOGLALÓ A CIVIL TÖRVÉNY ÉS A NEA RENDELET MÓDOSÍTÓ
RENDELKEZÉSEIRŐL 2020.
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Magyar Falu Program -Falusi Civil Alap pályázatai

A Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap keretében
„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása”
című
alprogram pályázati kiírásához

JNSZ Megyei CIC összefoglaló anyaga
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Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program
keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról szóló
1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges
feltételek támogatására.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) vesz részt. A JNSZ Megyei CIC az érintett települések civil szervezeteit ingyenes szakmai tanácsadással segíti a pályázat benyújtásában. A szervezetek részére hamarosan meghívó formájában fogjuk
küldeni a települések helyszínein szervezett „ Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap Jász- Nagykun Szolnok
Megyei roadshow „ elnevezésű eseményeink időpontjait. Kérjük vegyen részt a rendezvényeinken !
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek
között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezeket a településeket.
A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken
működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása, a Falusi Civil Alap.
A rendelkezésre álló forrás összege 5.000.000.000,- Ft.
A pályázati kiírás felépítése:

Pályázati kiírás kódja: FCA-KP–1–2020

Pályázati kiírás kategóri- Pályázati kiírás kategóri- Pályázati kiírás kategóri- Pályázati kiírás kategóriája:
ája:
ája:
ája:
FCA-KP–1–2020/1
FCA-KP–1–2020/2
FCA-KP–1–2020/3
FCA-KP–1–2020/4
Civil szervezetek
ingatlanberuházási, felújítási támogatása

Civil szervezetek
gépjárműbeszerzési támogatása

Civil szervezetek eszköz- Civil szervezetek progbeszerzési támogatása
ramszervezési támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy
pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.


Támogatható tevékenységek:



Civil szervezetek ingatlan beruházási, felújítási támogatása (FCA-KP–1–2020/1)
Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának tá-

mogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási
időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának tá-

mogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási
időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.
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Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap
Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok – a betöltött funkciótól
függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában – támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az
esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez
tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.


Civil szervezetek gépjármű beszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/2)

Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki
vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban (https://
www.eurotaxglass.hu/) szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató
tartalmazza.
Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése is lehetséges.
 Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/3)
Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
Eszközbeszerzés.


Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2020/4)
A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett prog-

ramok előkészítése, megvalósítása.
A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke:

Az igényelhető támogatási
összeg felső határa

Kategória

FCA-KP–1–2020/2

Ingatlan beruházási, felújítási
támogatás
Gépjármű beszerzési támogatás

FCA-KP–1–2020/3

Eszközbeszerzési támogatás

2.000.000 Ft

FCA-KP–1–2020/4

Programszervezési támogatás

2.000.000 Ft

FCA-KP–1–2020/1

6.000.000 Ft
4.000.000 Ft

A támogatott tevékenység időtartama: 2020. január 1. – 2021. december 31.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON!)
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Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap
a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,
rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett
számviteli beszámolóval és
székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.
A pályázat érvénytelen, ha a pályázó székhelye a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában vagy azt
megelőző 30 napban nem olyan magyarországi településen volt, amelynek – a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén
nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.


A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtására 2020. július 1. - 2020. augusztus 7. 12:00 között van lehetőség
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR)
keresztül lehet benyújtani. Regisztrációs felület : https://nir.bgazrt.hu/bga/public/
regisztracio_intezmeny.xhtml;jsessionid=rvSlHMD23ZkD75o3hxmENRd-.node3


Hiánypótlás

Ha a pályázó a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatók, a BGA Zrt. egy
alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A hiánypótlást a pályázónak elektronikus úton kell benyújtania a NIR-en keresztül. A hiánypótlás benyújtására a hiánypótlási felhívás elektronikus kézbesítését követő nyolc napon belül van lehetőség.


A támogatás formája:

A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási
előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak
minősül.
A pályázatról részletesen a program pályázati kiírásából és a pályázati útmutatójából , és a pályázathoz tartozó
ASZF-ből tájékozódhat , mely elérhető a JNSZ Megyei CIC honlapján : www.contactmksz.hu oldalon , valamint
facebook oldalán https://www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok?ref=hl egyaránt.
A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elérhető a
+36-1-896 0630 telefonszámon:
hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig.
Várják kérdését az fca@bgazrt.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban kérdéseit a JNSZ Megyei CIC-nek is felteheti info@contactmksz.hu oldalon írásban ,
valamint a 0620/322-7225 telefonszámon munkanapokon hétfőtől-péntekig 8:00-12:00 között tudunk tájékoztatást nyújtani. Email küldése esetén 3 órán belül válaszolunk , kivéve ünnepnap és hétvége.
Keressen bennünket bizalommal.
Sikeres pályázást kívánunk !
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum
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Számlaadat szolgáltatás 2020.július 01-től a NAV részére
Bizonyára Ön is több forrásból értesült már arról, hogy 2020. július 1-től minden
számláról adatot kell szolgáltatni az Adóhivatalnak. Írt már erről több hírportál, valamint vélhetően az Ön ügyfélkapujára is érkezett erről tájékoztatás.
Miről is kell adatot szolgáltatni? A NAV tájékoztató levele szerint:
„2020. június 30. után kiállított/kibocsátott minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni,
amit egy adóalany
- egy másik belföldi adóalanynak,
- belföldön teljesített ügyletről
bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül.”
Vagyis magyarul kinek kell adatot szolgáltatni? Aki
adószámos magánszemély
egyéni vállalkozó (KATA és nem KATA)
társas vállalkozás (Bt, Kft, Kkt, Rt)
 társasház
szövetkezet (lakásszövetkezet is)
civil szervezet (egyesület, alapítvány)
Miről kell adatot szolgáltatni? Azokról a számlákról, amelyek olyan személynek vagy szervezetnek kerültek
kiállításra, akik rendelkeznek adószámmal. (Adószámos magánszemélynek, egyéni vállalkozónak, társas vállalkozásnak, társasháznak, szövetkezetnek, lakásszövetkezetnek, civil szervezetnek)
Miről nem kell adatot szolgáltatni?
Amiről eddig sem készült számla, azokról nem kell adatszolgáltatást adni. Pl. tagdíjak, adományok, a kézi nyugtákról (fodrász, kozmetikus esetében), valamint a bérleti díjakról, ha az nem áfás.
Nem kell adatot szolgáltatni a magánszemélynek kiállított számlákról. DE 2021. január 1-től ez is adatszolgáltatási kötelezettség alá kerül.
A magánszemély adóazonosító jelét nem kell feltüntetni a számára kiadott számlán!
Mi a helyzet a pénztárgéppel rendelkezők esetében?
Ha a vevő számlát kér a vásárlásról és nem nyugtát, akkor a vásárlásról nem készül nyugta, csak számla. A
pénztárgépbe „egyéb bevételként” (csak pénzforgalmi tétel) kerül beütésre a vásárlás összege, és ki kell állítani
a számlát (ez lesz a ténylegesen bevételnek számító dokumentum). A számláról pedig adatszolgáltatás megy a
NAV felé.
Erre azért van szükség, hogy egyrészt ne legyen dupla bevétel az online pénztárgép adataiban (merthogy a
számla is bejelentésre kerül), másrészt az adószámos vevő oldalán is meg kell jelennie az adatnak.
Van-e jelentősége annak, hogy milyen összegű a számla?
Nincs. Az 1 Ft-os cukorka vásárlásról is adatszolgáltatás kell készüljön július 1-től.
Van-e jelentősége annak, hogy a számla áfás vagy nem?
Nincs. A számla ÁFA tartalmától függetlenül jelentési kötelezettség alá esik. Akkor is, ha a számla ÁFA mentes
bármilyen oknál fogva.
Mennyi időn belül kell a számlákat lejelenteni?
A számlák jelentési határideje a számla kiállításától számított 4 naptári nap. Azok a számlák, amelynek az áfa
tartalma eléri az 500.000 t-ot, továbbra is 1 naptári napon belül jelentésre kötelezettek.
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Mennyi időn belül kell a számlát kiállítani?
A jelenlegi szabály szerint a szolgáltatás nyújtás vagy termék értékesítés tényleges teljesítési napjától számított 15 napon belül kell a számlát kiállítani. Az ÁFA törvény módosítása miatt a 15 nap július 1-től 8
napra csökken.
Kötelező-e regisztrálni akkor is, ha nem állítok ki számlát? (pl. szünetelő vállalkozás vagy civil szervezet
esetén)
Igen, a regisztráció minden esetben szükséges.
Hogyan és hová kell regisztrálni?
Az első lépés, hogy regisztrálni kell a NAV Online Számla felületén. (onlineszamla.nav.gov.hu)
A regisztrációhoz szükség lesz az ügyfélkapus felhasználói névre és jelszóra. (A felület a belépési adatokhoz még a régi magyarorszag.hu oldalt használja, vagyis itt nagyon kell figyelni, hogy nem lehet lejárt jelszóval belépni). Készítse elő a saját adóazonosító jelét (zöld adókártyán van), és azt az adószámot, amivel
a számlázás történik. A regisztrációkor megadott adatokat (ismét egy új felhasználói név és jelszó) nagyon
pontosan jegyezze fel!
A regisztrációs folyamatot minden módon segítjük. Ha véletlenül elakad, vagy nem boldogul vele, jelezze felénk internetes felületünkön : info@contactmksz.hu, 0620/322-7225 telefonszámon, a telefonszám
elérhető : hétfőtől-péntekig 8:00- 16:00 óráig . Email küldése esetén 3 órán belül válaszolunk, kivéve
ünnepnap és hétvége.
Hogyan kerülnek a számla adatai a NAV- hoz?
A regisztráció elvégzése után a számlákat be lehet rögzíteni kézi úton az onlineszamla.nav.gov.hu felületen. Ezt
a feladatot a JNSZ MEGYEI CIC INGYENES szolgáltatásának bevezetésével könnyedén el tudja végezni. Részletekről későbbiekben értesítjük Önöket . Amennyiben nem él a felkínált lehetőséggel , és Ön/Önök kézzel szeretnék rögzíteni a számla adatokat, úgy mindenképpen szükséges lesz egy adminisztrátor közreműködése az
Ön szervezeténél.

Az adatszolgáltatás történhet automatikusan is a NAV felé számlázó programon keresztül.
A számlázó programhoz többféle lehetőség van árban és szolgáltatásban egyaránt. Léteznek „offline” – vagyis
internetes kapcsolathoz nem kötött számlázók. Ez csak azt jelenti, hogy magához a számla kiállításhoz nem
szükséges az internet, de az adatszolgáltatás teljesítéséhez már igen! Ezek között is van díjmentes és fizetős
változatok is. Pl. díjmentes a Clear Admin számlázó, de díjköteles például az RLB számlázója.
Az „online” számlázók azok, amelyek internetes felületen (internet böngészőben vagy okostelefonon) érhetők
el. A partnereink már alkalmazzák a billingo.hu-t, a szamlazz.hu-t. Ezeknek van ingyenes és fizetős változatuk
is. Fontos, hogy az ingyenes változatnál meg kell nézni, hogy mire jogosít a program. A szamlazz.hu például
ingyenes használatkor nem jogosít arra, hogy könyvelői hozzáférést adjon, illetve a kiállított számlák a következő év január 1. után nem érhetők el.
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Mielőtt döntést hozna a számlázó programról, érdemes megnézni a bemutató (demo) funkciókat. Ezekben a
demo programokban ki lehet próbálni mindenféle lehetőséget (számla kiállítást, stornózást stb), hogy könynyebb legyen a döntés.
A számlázó program választása teljes egészében az Ön döntése. Mi nem preferáljuk jobban vagy kevésbé egyik
vagy másik számlázót. Abban viszont segítünk, hogy a technikai kapcsolatot létrehozzuk a NAV és a számlázó
között. Akár a számlázó programba történő regisztrációban is segítséget tudunk nyújtani.
A regisztrációs folyamatot minden módon segítjük. Ha véletlenül elakad, vagy nem boldogul vele, jelezze
felénk internetes felületünkön : info@contactmksz.hu, 0620/322-7225 telefonszámon, a telefonszám elérhető : hétfőtől-péntekig 8:00- 16:00 óráig. Email küldése esetén 3 órán belül válaszolunk, kivéve ünnepnap
és hétvége.
Reméljük, hogy adott esetben a számlázó program választása után nem okoz majd nehézséget a számlák kiállítása és a lehető legkönnyebben megy majd az átállás az online adatszolgáltatásra.
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Civil szervezetek számviteli változásai-kiegészítő melléklet
A civil szervezetek tekintetében – ha lehet – talán még bonyolultabb a
beszámoló készítés és számviteli feladatok elvégzése, mint a cégek esetében. Külön nehézség esetükben, hogy több törvény és rendelet is érinti
mind a számvitelüket, mind pedig az egyéb évzáráshoz kapcsolódó teendőiket. Az idei év egyik változás abban áll, hogy már a 2019-es év tekintetében is kötelező a kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek részére a
civil törvény szerinti kiegészítő mellékleten kívül, a számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet készítése,
és letétbe helyezése is! A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 21-én kihirdetésre került - a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. A rendeletben foglaltak szerint a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási
(leadási, megküldési) határideje az Országos Bírósági Hivatal részére 2020. szeptember 30.

TÁJÉKOZTATÓ összefoglaló a civil szervezeteknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti – éves – beszámoló kiegészítő mellékletével, illetve a KSH adatszolgáltatással kapcsolatosak.
Ezek vonatkozásában az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
I. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 2020. január 1-jei hatállyal módosítások léptek életbe, amelyek a civil szervezetek éves
beszámoló készítési gyakorlatát nagyban érintik, megváltoztathatják. Ezek a módosítások többek
között az egyszerűsített éves beszámolót készítő – kettős könyvvitelt vezető – civil szervezetek
számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletére vonatkoznak /Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés/ és a hatályba lépés miatt a 2019. évi beszámolók elkészítésénél már alkalmazni is kell azokat.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet NEM AZONOS !!!!!!!
a Civil törvény (2011. évi CXXV. törvény) alapján kötelező kiegészítő melléklettel! (korábban az ún.
egyéb szervezetekre – így a civil szervezetekre – nézve a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem volt része az egyszerűsített éves beszámolónak, hanem elég volt a Civil törvény szerinti
kiegészítő melléklet elkészítése). A Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem része a
Pk-542 jelű beszámoló űrlapnak, hanem azt külön dokumentumként kell csatolni a beszámoló
űrlaphoz.
A Számviteli törvény III. fejezete, azon belül is különösen a 88.- 94/A. §-ok tartalmazzák a törvény
szerinti kiegészítő melléklet tartalmát.
A Korm. rendelet a fentieken túl még tartalmaz más olyan rendelkezéseket is, amelyek érintik a
civil szervezeteket, pl.:
 a könyvvezetés és a beszámoló elkészítésének módjától függetlenül, minden szervezet, amelynek az
éves bevétele megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az adott üzleti évben várhatóan
meghaladja a 10 millió forintot köteles mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel rendelkező természetes személyt, vagy olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot megbízni, amelynek tagja, alkalmazottja mérlegképes könyvelői képesítéssel
és engedéllyel rendelkezik. /Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés/ .
 valamennyi szervezet számára kötelező a könyvvizsgálat, amelynek éves bevétele eléri a 300 millió
forintot. /Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés/
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II. A civil szervezetek KSH szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határideje idén:
2020. június 10. Az „OSAP 1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” kérdőívei (mintavételes adatgyűjtés miatt két kérdőív) és a kitöltési útmutatók az
alábbi linken érhetőek el : http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok A KSH-tól kapott tájékoztatás szerint a statisztikai jelentésben a civil szervezet pénzügyi adataira vonatkozóan, – amennyiben nincs
elfogadott jogszabály szerinti (éves) beszámoló – kellő körültekintéssel megbecsült adatok feltüntetését kérik.
ÖSSZEFOGLALVA TEHÁT:
 AZ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ (kettős könyvvitelt alkalmazó szervezetek részére ) RÉSZÉT KÉPEZI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI KIGÉSZÍTŐ MELLÉKLET , AMELY NEM AZONOS A CIVIL TÖRVÉNYBEN
RÖGZÍTETT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETTEL .
Elkészíteni a kettős könnyvitelt alkalmazó szervezetek esetében : az éves egyszerűsített beszámoló mellé
a számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet , a civil törvény szerinti kiegészítő mellékletet és a
közhasznúsági mellékletet kell.
Aki egyszeres könyvelést vezet annak nem kell benyújtani a beszámolójuk mellé a számviteli törvény szerinti
kiegészítő mellékletet . Azonban a civil törvény szerinti kiegészítő mellékletet és közhasznúsági mellékletet
igen.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés:
2. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási,
megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között
esedékesek—2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további
számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
A JNSZ Megyei CIC a civil szervezetek részére ingyenesen nyújt pénzügyi, könyvviteli, és adózási tanácsadást . Ha véletlenül elakad, vagy nem boldogul a beszámoló és a kiegészítő mellékletek benyújtásával , jelezze felénk internetes felületünkön : info@contactmksz.hu. Email küldése esetén 3 órán belül válaszolunk, kivéve ünnepnap és hétvége.
Honlap: http://contactmksz.hu/kezdolap
Facebook: https://www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok
2000. évi C. törvény (Számviteli Tv) szerinti kiegészítő melléklet tudnivalói
3. § (1) E törvény alkalmazásában
4. egyéb szervezet:
a) az egyesület, az alapítvány,
b) a köztestület, a közalapítvány,
c) a lakásszövetkezet, a társasház,
d) az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda,
e) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
f) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete,
g) a közös jogkezelő szervezet,
h) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet,
i) a víziközmű társulat,
j) az egyházi jogi személy,
k) a befektetési alap, az egyéb alapok,
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l) a tőzsde, a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet,
m) a magánnyugdíjpénztár,
n) az önkéntes nyugdíjpénztár,
o) az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár,
p) a közraktár, valamint
q) a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet.
6. § (2) Az egyéb szervezet beszámolási kötelezettségének, beszámolót alátámasztó könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait a vonatkozó külön jogszabály és e törvény alapján kormányrendelet szabályozza.
Kiegészítő melléklet
88. § (1) A kiegészítő mellékletbe azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat kell felvenni,
amelyeket e törvény előír, továbbá mindazokat, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára - a
mérlegben, az eredmény kimutatásban szereplőkön túlmenően - szükségesek. A kiegészítő mellékletben be
kell mutatni a sajátos tevékenységgel kapcsolatos - más jogszabályban előírt - információkat is.
(2) A kiegészítő mellékletben értékelni kell a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az
eszközök és a források összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását, a likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását.
(3) A számviteli politika meghatározó elemeit és azok változását, a változás eredményre gyakorolt hatását a
kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni.
(4) A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszert, annak főbb jellemzőit, az alkalmazott értékelési eljárásokat és az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszerét, elszámolásának gyakoriságát, az egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az
előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolását, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a
számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, azok jellegét.
(5) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre,
az eszközök és a források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredmény kimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatását, évenkénti megbontásban.
(6) A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell legalább a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flowkimutatást is.
(7) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó javaslatot.
(8) Ha e törvény, illetve más jogszabály előírása szerint a vállalkozónál a könyvvizsgálat kötelező, akkor

11

Civil szervezetek számviteli változásai-kiegészítő melléklet
a) erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és egyértelműen utalni kell,
továbbá
b) a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az
egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.
(9) Ha a vállalkozóra vonatkozik a 151. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség, a kiegészítő mellékletben
fel kell tüntetni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy
- a 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő - nyilvános adatait.
(10) A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat,
magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, ahogyan a tételek a mérlegben és az eredmény kimutatásban szerepelnek.
89. § (1) A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell:
a) minden olyan gazdasági társaság nevét és székhelyét, amely a mellékletet készítő vállalkozónak leányvállalata,
b) minden olyan gazdasági társaság nevét és székhelyét, amelyet a mellékletet készítő vállalkozó más
vállalkozóval közösen vezet,
c) minden olyan gazdasági társaság nevét és székhelyét, amely a mellékletet készítő vállalkozónak társult vállalkozása,bemutatva külön-külön azok saját tőkéjét, jegyzett tőkéjét, tartalékait, a birtokolt részesedés arányát, a legutolsó üzleti év adózott eredményét; továbbá
d) minden olyan gazdasági társaság nevét és székhelyét, amely a mellékletet készítő vállalkozónak
egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása.
(2) A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell a
Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint
a) többségi befolyással,
b) minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) nevét, székhelyét, szavazatainak arányát.
(3) A kiegészítő mellékletnek tételesen tartalmaznia kell minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét, jegyzett tőkéjének összegét, a szavazatok arányát, ahol a vállalkozó a Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint
a) a többségi befolyással,
b) a minősített többséget biztosító befolyással rendelkezik.
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(4) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét, csoportonként összevontan;
b) gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított
előlegek és kölcsönök összegét, a nevükben vállalt garanciákat, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével;
c) a gazdasági társaság korábbi vezető tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival szembeni
nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összegét, csoportonként összevontan;
d) minden olyan, a vállalkozó képviseletére jogosult személynek a nevét és lakóhelyét, aki az éves beszámolót köteles aláírni.
(5) A kiegészítő mellékletben meg kell adni a vállalkozó székhelyének és - ha beszámolóját és a kapcsolódó
üzleti jelentést interneten is közzéteszi - internetes honlapjának pontos címét, elérhetőségét.
(6) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni azon kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, amelyek bemutatásáról e törvény külön nem rendelkezik, ha ezen ügyletek lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. Ennek során be kell mutatni az ügyletek értékét, a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jellegét és az ügyletekkel kapcsolatos egyéb, a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges információkat. Az egyedi ügyletekre vonatkozó információk összesíthetők az ügyletek jellege szerint, ha az összesítés
nem akadályozza az érintett ügyleteknek a vállalkozó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának a megítélését.
89/A. § A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) annak a vállalkozónak a nevét és székhelyét, amely összeállítja a vállalkozáscsoport azon legnagyobb egységének összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot bevonták,
b) annak a vállalkozónak a nevét és székhelyét, amely összeállítja a vállalkozáscsoport azon legkisebb egységének összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot bevonták, és
amely tagja az a) pontban megnevezett vállalkozáscsoportnak,
c) azt a helyet, ahol az a) és b) pontokban jelzett összevont (konszolidált) éves beszámolók megtekinthetők,
feltéve, hogy azok nyilvánosak.
90. § (1) A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell:
a) a bevételek aktív időbeli elhatárolásának,
b) a halasztott ráfordításoknak,
c) a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának,
d) a halasztott bevételeknek a jelentősebb összegeit, azok időbeli alakulását.
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(2) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni, hogy a Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben mérlegsorokból külön-külön mennyi az anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) szembeni
követelés, illetve kötelezettség. (Fölérendelt anyavállalat esetén az anya-, leányvállalati minősítést a fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni.)
(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) a mérlegben kimutatott kötelezettségekből azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyeknek a
hátralévő futamideje több, mint öt év; azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal
vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját;
b) azoknak a pénzügyi kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg, különös tekintettel a jövőbeni
nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek
összegére;
c) azon mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások jellegét, üzleti célját és pénzügyi
kihatásait, amelyek bemutatásáról e törvény külön nem rendelkezik,
ha e tételekből és megállapodásokból származó kockázatok vagy előnyök lényegesek, és bemutatásuk szükséges a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez;
d) a lekötött tartalékot jogcímek szerint megbontva.
(4) A kiegészítő mellékletben kell bemutatni:
a) mérlegen kívüli tételként a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összegét fajtánkénti részletezésben. Ezeken belül külön kell bemutatni ügyletfajtánként (az ügylet tárgya szerint) a mérleg fordulónapjáig le nem zárt származékos ügyletek lejárati idejét, szerződés szerinti értékét (kötési árát, árfolyamát), az eredményre gyakorolt várható hatását (valós értékét, ha az megállapítható), a cash-flowra gyakorolt várható hatását, külön feltüntetve az üzleti év eredményében már figyelembe vett hatásukat, fedezeti és nem fedezeti célú, tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben;
b) a bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a feltételezésnek az
igazolására, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni;
c)

a tárgyévben lezárt származékos ügyletek eredményét és cash-flowra gyakorolt hatását
ügyletfajtánként, fedezeti és nem fedezeti ügylet, tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben.
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(5) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a hátrasorolt eszközök értékét jogcímek szerinti részletezésben.
(6) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a saját tőke elemeinek üzleti éven belüli változását, annak
okait, különös tekintettel a jegyzett tőke változásaira. Ismertetni kell azt is, hogy a jegyzett tőkéből milyen értéket képvisel és hogyan változott az anyavállalat, a leányvállalat(ok), közös vezetésű vállalkozás(ok), társult vállalkozás(ok) által jegyzett összeg.
(7) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatokat. Ismertetni kell a saját részvények, saját üzletrészek megszerzésének indokát, a saját
részvények, saját üzletrészek számát és névértékét, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát, a saját
részvények, saját üzletrészek visszterhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenérték összegét, továbbá az üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes számát és névértékét. A kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni a visszaváltható részvények megszerzésével kapcsolatos - előzőekben részletezett - adatokat.
(8) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összegét jogcímek szerinti részletezésben, különös tekintettel
a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék összegére.
(9) A kiegészítő mellékletben kell bemutatni az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés
alkalmazása esetén a (4) bekezdésben foglaltakon túl:
a) az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételeket (így
különösen: a diszkonttényezőt, a várható osztaléknövekedési rátát, a belső megtérülési rátát, az effektív hozamot, az alternatív befektetés hozamát),
b) a számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezőket,
c) a valós értékelés értékelési különbözetének nagyságát, tárgyévi változását, valamint azt, hogy az eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került elszámolásra,
d) a pénzügyi instrumentumok csoportjait és valós értékét,
e) a származékos ügyletek csoportjait, nagyságát (szerződés szerinti értéken), lejárati idejét, valamint a
cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatását (valós értékét),
f) a fedezeti ügyletek hatékonyságát, bemutatva azt, hogy a tárgyévi eredményben, illetve a saját tőkében
mekkora veszteséget (illetve nyereséget) ellentételeztek, amelyek ezáltal nem jelentek meg a mérlegben és az
eredménykimutatásban,
g) a valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változását,
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h) a bekerülési (beszerzési) értéken történő értékelésről a valós értéken történő értékelésre való áttérés,
illetve a valós értéken történő értékelésről a bekerülési (beszerzési) értéken történő értékelésre való áttérés
hatását a tárgyévi eredményre, valamint ehhez kapcsolódóan az áttérést megelőző üzleti évi beszámoló adatainak az áttérés szerinti átrendezését az összehasonlíthatóság érdekében.
91. § A kiegészítő mellékletben meg kell adni:
a) a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit állománycsoportonként, valamint a bérjárulékokat jogcímenként megbontva;
b) részvénytársaságnál a kibocsátott részvények számát és névértékét részvény-típusonként (fajtánként)
csoportosítva (ezen belül külön feltüntetve a tárgyévben kibocsátottakat), a kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények számát és névértékét, továbbá az opciós utalvány, opció, illetve hasonló értékpapír vagy jog
meglétét, jelezve azok számát és a hozzájuk kapcsolódó jogokat;
c) azokat az összegeket, amelyek az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító
tételt jelentenek; ha a tétel átmeneti jellegű, a jövőbeni hatást is be kell mutatni;
d) azon egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai tételeinek társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatását, amelyek jelentős összegűek;
e) összeghatártól függetlenül azokat a tételeket, amelyek tőkeműveletekhez, illetve átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódnak.
92. § (1) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a tárgyévi
értékcsökkenési leírás összegét legalább a mérlegtételek szerinti bontásban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti részletezésben be kell mutatni az elszámolt értékcsökkenési leírást a következő
bontásban: terv szerinti leírás lineárisan, degresszíven, teljesítményarányosan, egyéb módszerrel, továbbá a
terven felüli értékcsökkenés, a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összege. A jelentősebb összegű terven
felüli értékcsökkenés, illetve annak visszaírása elszámolásának indokait ismertetni kell.
(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök,
b) a készletek,
c) a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nyitó értékét,
tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését, a visszaírt értékvesztés összegét, az értékvesztés záró értékét legalább mérlegtételek szerinti bontásban, illetve értékpapírtípusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán az egymással szemben (nettó módon) elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit.
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(4) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni üzletág értékesítés esetén az értékesítés miatt kivezetett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) könyv szerinti
értékét mérlegtételek szerinti megbontásban.
93. § (1) A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell:
a) az exportértékesítés árbevételét termékexport és szolgáltatásexport szerinti, az importbeszerzés értékét
termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban, továbbá az Európai Unió, valamint más, az Európai
Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban (a földrajzi elkülönítést a vállalkozó gazdálkodása sajátosságainak figyelembevételével alakítja ki);
b) az értékesítés nettó árbevételét főbb tevékenységenkénti megbontásban, amennyiben az egyes tevékenységek, szolgáltatások jelentősen különböznek egymástól.
(2) Exporttámogatás esetén a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell a támogatott exportárbevételhez
kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke)
összegét.
(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel kapott,
folyósított, illetve elszámolt összegeket támogatásonként, a kapott összeg, annak felhasználása
(jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban. Támogatási program alatt a
központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, juttatást kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott)
támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. Ha jogszabály erről külön rendelkezik, további információkat kell a kiegészítő mellékletben megadni annak érdekében, hogy a támogatások felhasználásának és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyon használatának nyilvánossága biztosított és ellenőrizhető legyen.
(4) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit.
(5) A forgalmi költség eljárás [a 71. § (1) bekezdés b) pont] szerinti eredménykimutatást készítő vállalkozónak a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az aktivált saját teljesítmények értékének részletezését,
a költségek költségnemenkénti megbontását legalább a 2. számú melléklet 03-04, 05-07, 10-12 és VI.
sorainak megfelelő részletezettséggel, és a kettős könyvvitel zárt rendszerében kimutatott értékadatokkal.
5/a A kiegészítő mellékletben jogcímenként részletezni kell az igénybe vett szolgáltatások költségeinek
jelentős tételeit.
(6) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele, Egyéb
bevételek tételeiből - a felsorolt részletezésben -, továbbá az Egyéb bevételek és a Pénzügyi műveletek
bevételei között kimutatott halasztott bevételekből a kapcsolt vállalkozásokkal,
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ezen belül az anya- és leányvállalattal elszámolt összegeket.
94. § (1) A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök - 92. § (1) bekezdése szerint - részletezett adatait a kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni.
(2) A kiegészítő mellékletben a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének
mennyiségi és értékadatait, a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének és értékének tárgyévi növekedését és csökkenését a vonatkozó jogszabály szerinti veszélyességi osztályok alapján
kell bemutatni.
(3) A kiegészítő mellékletben - jogcímenként elkülönítetten - be kell mutatni a környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti
évben képzett céltartalék összegét, továbbá a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összegét, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegét.
94/A. § A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a külföldi telephelyek főbb adatait telephelyenként külön
-külön, így különösen azok megnevezését, címét, befogadó országát, a működéshez tartósan rendelkezésre
bocsátott eszközök értékét, a külföldi gazdálkodásból származó követelések és kötelezettségek, a külföldi gazdálkodásból származó adózott eredmény és a külföldön befizetett főbb adók összegét.
2011. évi CLXXV Tv. (Civil Tv) szerinti kiegészítő melléklet tudnivalói
VI. fejezet
Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai

10. A könyvvezetés nyilvántartási szabályai
27. § (1) A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.
(2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni,
azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.
11. A beszámolási szabályok
28. § (1) A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek
lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a
jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
(2) Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve
megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.
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(3) A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél
szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a
könyvvezetés módja határozza meg.
(4) Civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége a civil szervezetre vonatkozó szabályok szerinti beszámolót készít, amelyet a 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyez.
29. § (1) A civil szervezet könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az egyszeres vagy
a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.
(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
(3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.
(4) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási
program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program
alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a
tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a
kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként
kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.
(5) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet
által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
(6) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket,
ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
(7) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év
mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót
felülvizsgálta.
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(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.
(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
(4)Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon
közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény
37. § (2) bekezdésében megállapított mértékű pénzbírsággal sújthatja.
(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
A JNSZ Megyei CIC a civil szervezetek részére ingyenesen nyújt pénzügyi, könyvviteli, és adózási
tanácsadást . Ha véletlenül elakad, vagy nem boldogul a beszámoló és a kiegészítő mellékletek benyújtásával , jelezze felénk internetes felületünkön : info@contactmksz.hu, . Email küldése esetén 3 órán belül
válaszolunk, kivéve ünnepnap és hétvége.
Honlap: http://contactmksz.hu/kezdolap
Facebook: https://www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok
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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) módosítása

1. Összeférhetetlenségi szabályok módosítása a Nemzeti Együttműködési Alap és a Magyar Falu Program
támogatásai tekintetében
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 53.§ (2) bekezdése
Módosítás összefoglalása: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B.(1) bek. e)
pontja általános összeférhetetlenségi szabályt tartalmaz többek között a kedvezményezett egyesület,
alapítvány vezető tisztségviselője tekintetében. A kivételi szabály megalkotása kizárólag a NEA és a Magyar Falu Program támogatásait és kizárólag az 5000 fő és az alatti lakosságszámú településeken működő civil szervezetek olyan vezető tisztségviselőit érinti, akik egyúttal polgármesteri tisztséget is betöltenek.
2. A NEA testületi tagok költségtérítésének kivezetése, a költségátalány felelősségalapú differenciálása
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 65.§ (2) bekezdése; NEAr. 26.§-a
Módosítás összefoglalása: A Tanács és a kollégiumok tagjai – választásuk szerint – a módosításig költségátalányt vagy költségtérítést vehettek igénybe. Az adminisztrációigényes költségtérítés kivezetésével, a testületi tagok költségátalánya a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadára emelkedik, az öt kollégium elnöke és a NEA Tanács elnöke a mindenkori kötelező legkisebb
munkabér havi összegének megfelelő költségátalányra jogosult. Az emelést indokolja az évről évre
emelkedő pályázati szám, és az ezzel járó munkateher növekedése.
3. A civil információs centrumok átnevezésében megjelenik a civil közösségek számára nyújtott térítésmentes szolgáltató tevékenység
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. VIII. fejezet 51.§-52/A.§
Módosítás összefoglalása: A civil információs centrumok elnevezésének módosítása civil közösségi szolgáltató központokra azt a törekvést hangsúlyozza, hogy ezek a civil központok egy országos civil szervezeti hálózat részeként térítésmentes szolgáltatásokkal segítik a hozzájuk forduló valódi társadalmi
beágyazódottsággal rendelkező egyesületek és alapítványok közösség- és értékteremtő tevékenységét.
4. A NEA testületi tagokkal kapcsolatos civil szervezeti összeférhetetlenség pontosítása
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 67.§ (1) bek, a) pontja
Módosítás összefoglalása: A testületi tagokkal kapcsolatos civil szervezeti összeférhetetlenség pontosítása. Eddig a támogatási igény tekintetében az összeférhetetlenség a civil szervezet döntéshozó vagy
ügyvezető szervének tagja tekintetében is fennállt, a továbbiakban az alapítvány alapítója, a civil szervezet vezető tisztségviselője tekintetében áll csak fenn.
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5. Hatályát vesztő rendelkezések, amelyeket egyéb jogszabályok (pl. az Áht.) szabályozási tárgyköre lefed,
vagy törvényi szintű szabályozásuk nem indokolt
1. a költségvetési támogatás fogalma (Áht. 1.§ 14. pontja)
2. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti adatok közzétételi kötelezettségének megszüntetése a CIP-en (szabályozása az illetékes tárcához, az EMMI-hez kerül)
3. a civil információs centrum cím visszavonásával kapcsolatos eljárás szabályozása nem törvényi szinten kerül
rendezésre. A cím visszavonásával egyidejűleg új pályázat kerül kiírásra.
4. a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezetek képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjét érintő vagyonnyilatkozat-tételi eljárás megszüntetése, amelynek célja a civil szervezeteket érintő adminisztrációs teher csökkentése.
5. a visszatérítendő, vagy a támogatási szerződéstől eltérően felhasznált költségvetési támogatás adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősülnek (Áht. 53/A.§ (3) és (4) bekezdései)
6. a nyertes pályázattal és az elnyert támogatással kapcsolatos adatok nyilvánosságának biztosítása (Áht. 39/A.
alcím Nyilvánosság; Civil tv. 69.§ (5) bek.)
II. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a
továbbiakban: NEAr.) módosítása
1.

A számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások nem számítanak bele a bevételi értékhatár összegébe

Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 14. § (1) bekezdése
Módosítás összefoglalása A NEA jelenleg a 75 millió forint éves összbevételt meg nem haladó bevételű civil
szervezetek támogatását tudja biztosítani. Az e feletti összbevétellel rendelkező szervezetek csak visszatérítendő formában és csak működésre kaphatnak támogatást.
A számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások kivétele az éves összes bevételből kedvezőbb helyzetbe hozza azon intézményfenntartó feladatot ellátó szervezeteket (jellemzően szociális, oktatási területen
működőek), akik eddig nem pályázhattak a NEA forrásaira.
2.

A normatív támogatás keretében az eddigi legfeljebb ötszázezer forint helyett hétszázötvenezer
forint támogatás nyújtható

Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 14/A. § (2) bekezdése
Módosítás összefoglalása: Az adományok értéke után járó kiegészítő támogatás, amelyet a civil szervezet működési költségei fedezésére fordíthat, hétszázötvenezer forintra emelkedik, amely tovább ösztönözheti a civil szervezeteket az adománygyűjtésre, a kapcsolatok kiépítésére a forprofit szférával.
3.

Az egyszerűsített támogatás összegének megemelése kétszázezer forintról háromszázezer forintra

Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 14/B.§ (3) bekezdése
Módosítás összefoglalása: 2019-ben került bevezetésre az egyszerűsített támogatási forma, amely a kisebb,
ötmillió forint alatti összbevétellel rendelkező civil szervezeteknek biztosít jogosultsági alapon legfeljebb kétszázezer forint támogatást programokra vagy működésre.
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4. A nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek a Közösségi környezet kollégiumba nyújthatják be a pályázatukat
Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 1.melléklet
Módosítás összefoglalása: A nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatási igényüket eddig a Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumba nyújthatták be, a módosítás a
tevékenységi körök és az ehhez kapcsolódó pályázati számok kollégiumok közötti egyenlő elosztását
célozza.

III. Hatályba lépések időpontjai
Civil tv. módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:
NEA rendelet módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:
Az egyes pályázatokat érintő módosító rendelkezések alkalmazása
Egyszerűsített támogatás emelt összege
Normatív támogatás emelt maximális összege
Polgármesteri összeférhetetlenségi szabály

2020. július 1.
2020. július 1.

NEA2021
NEA2020; NEA2021
FCA2020, NEA2021
NEA2020 Normatív

A JNSZ Megyei CIC partner szervezetei részére ingyenesen nyújt pályázati és forrásteremtési tanácsadást ,
kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal . Elérhetőségeink: tel: 0656/221-882,0656/513-000,

E-Mail:info@contactmksz.hu
Web:http://contactmksz.hu/
skype elérhetőség:contactceges@gmail.com
chatbox elérhetőség:http://contactmksz.hu/chatbox/
https://www.facebook.com/
Facebook:
CivilInformaciosCentrumSzolnok
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Civil Forrás különszám
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum ingyenes hírlevelének külön kiadványa.

TÁMOGATÓK:
MINISZETERELNÖKSÉG

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat - Civil Információs Centrum
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56. Felelős Kiadó: Contact MKSZ
Telefon, fax: +36 (56) 221-882
Szerkesztő: Mészáros Ágota, Gráner Alexandra
E-mail: info@contactmksz.hu
Honlap: www.contactmksz.hu
Facebook: www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok
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