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ELŐSZÓ

A „Ci-Fi” Civil Központ egyik és talán legfontosabb célja a vaj-
dasági magyar civil szféra megerősítése, s ezért minden egyes megmoz-
dulásával a civil szervezetek könnyebb boldogulásáért, elismertségéért
küzd.

Egy pénzügyi és jogi kiadvány megjelentetését civil szervezetek
részére már régóta tervezzük, amelynek az aktualitását az egyesületekre
vonatkozó új törvény elfogadása és hatálybalépése tette még inkább
indokolttá. Az előzetes tapasztalataink alapján ugyanis nagy szükségük
van a már bejegyzett és az alakulófélben lévő egyesületeknek is épp úgy
egy egyszerű, könnyen kezelhető „szamárvezető”-re a jog és a pénzügy
berkeiben. A kézikönyv ezt célozza meg, s igyekszik segítséget nyújtani
az egyesületek életében minden felmerülő kérdésben, a legapróbb rész-
letekig. 

A könyv jogi része taglalja az egyesületekre vonatkozó új szabá-
lyokat, kötelezettségeket, lehetőségeket. Emellett megtalálhatók azok a
részletek is, amelyek a bejegyzésnél, az újraregisztrálásnál lesznek
hasznosak.

A könyv második, terjedelmesebb része, az egyesületek pénzügyi
kérdéseivel foglalkozik. A vajdasági civil szervezetek közös problémá-
ja, hogy nehezen tudnak olyan könyvelőt találni, aki tökéletesen ismeri
a rájuk vonatkozó szabályokat. A könyv ezért segítséget kíván nyújtani
a pontos elszámoláshoz, a kifizetésekhez, s példákkal mutatja be azok-
nak gyakorlati megvalósítását. 

A könyv szerves részét képezi egy cd-melléklet. A cd-n elektro-
nikus formában megtalálhatóak a bejegyzési okiratok, a szükséges
kitöltött és kitöltetlen dokumentumok, az űrlapok, a szerződések, ame-
lyek reményeink szerint megkönnyítik majd az Önök munkáját.
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A könyv teljes szövege letölthető lesz majd a
www.civilportal.net honlapról is, azok részére, akiknek már nem jut e
kiadványból. Másrészt a szerzők figyelemmel kísérik majd a
későbbiekben is az egyesületekre vonatkozó jogi és gazdasági szabályok
változásait, s azokat a fenti honlapon fogják a szélesebb civil
közvéleménnyel továbbra is megosztani. 

Szalai Teodóra

Zenta, 2009. november 30.
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JOGI�SZABÁLYOK
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BEVEZETÉS

2009. július 8-án Szerbia parlamentje elfogadta az Egyesületekről
szóló törvényt („SZK Hivatalos Közlönye”, 51/09, 2009.07.14.), amely
2009. július 22-én lépett hatályba (a továbbiakban: törvény), azonban
alkalmazni csak 2009. október 22-étől kell.

Az új törvény meghozatalát sürgették azok a belső és nemzetközi
jogi változások az egyesülési jog területén, amelyek az elmúlt években
történtek. Így Szerbia új alkotmánya biztosítja a polgároknak az
egyesülési szabadság jogát, illetve a 2003. decemberében Szerbia által is
ratifikált „Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló
Európai Egyezmény” további jogosultságokat részletezett.

Az egyesülési jogot az új törvény meghozatala előtt az 1982-es
„Társadalmi szervezetekről és polgárok egyesületeiről szóló törvény” és
az 1990-es „A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság területén
alakuló polgárok egyesületeiről, társadalmi szervezeteiről és politikai
szervezeteiről szóló törvény” szabályozta.

Az új törvény megfogalmazása szerint az egyesület olyan
önkéntes, nem állami, non-profit szervezet, amelyet az egyesülési
szabadság alapján természetes és jogi személyek hoznak létre olyan
közösségi és általános célok megvalósítása érdekében, amelyek az alkot-
mányban vagy a törvényekben nem tiltottak.

Az új törvény több lényeges újdonságot tartalmaz, amelyek közül
a legfontosabbak a következők:

- az előző törvényekkel ellentétben az új törvény nem tesz különb-
séget a társadalmi és a polgári szervezetek között,

- a törvény részletesen rendezi a hazai és a külföldi egyesületek be-
jegyzését, tevékenységét, finanszírozását,

- az eddigi legkevesebb 10 személy helyett már 3 is alapíthat 
egyesületet,

9



- az egyesület alapítói között lehetnek természetes és jogi személyek
is,

- a természetes személyek között a 14. életévüket betöltött kiskorú 
személyek is lehetnek alapítók, viszont később már az egyesület 
tagja lehet életkortól függetlenül bármelyik természetes személy,

- az egyesület bejegyzése önkéntes, nem kötelező, s az működhet be-
jegyzés nélkül is (viszont ekkor szigorúbb szabályok vonatkoznak a
tagokra),

- lehetőség van gazdasági tevékenység végzésére, de azt külön be kell
jegyeztetni,

- az egyesületi tag bírósági jogorvoslati joggal rendelkezik a 
törvénytelen határozatokkal és általános jogi iratokkal szemben,

- bizonyos esetekben az egyesületi tagok egyetemleges, teljes vagyonuk-
kal való felelőssége,

- meglehetősen szigorú büntetési tételek az egyesület esetlegesen 
törvénytelen működése esetére,

- betiltásukról az Alkotmánybíróság dönthet.

Az új törvényre másrészt jellemző az egyesülési jog nagyfokú li-
beralizálása, s egyes témakörökben nagy teret hagy az egyesületeknek
az alapszabályukkal történő autonóm szabályozásra. Az ilyen esetekben
a törvény csak az általános feltételeket írja elő és meghagyja a
lehetőséget, hogy az alapszabállyal az adott kérdést szigorúbban szabá-
lyozzák. 

Az egyesületek regisztrálását az Egyesületek jegyzékében a
Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség)
végzi. Ez új rendelkezés, mert ezt eddig a Köztársasági Államigazgatási
és Önkormányzati Minisztérium és a Belügyminisztérium végezte
(illetve a külföldi egyesületek hazai képviseletei kapcsán a
Külügyminisztérium „engedélyezte”), s ezzel a korábbi jegyzékek
helyett egyetlen egy egységes lett az országban (bár az Államigazgatási
és Önkormányzati Minisztérium bizonyos szerepet továbbra is ját-
szik, hiszen másodfokú fellebbviteli szerv az ügynökség döntései-
vel szemben). Másrészt a korábbi jegyzékekkel szemben ez a jegyzék
már elektronikus formátumú, s az ügynökség honlapján bárki által
szabadon megtekinthető (ez pedig az egyesületek munkájának
nyilvánosságát, áttekinthetőségét segíti elő).
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TILTOTT�TEVÉKENYSÉGEK

Az európai standardokat követve az egyesületek munkájának
betiltásáról csak az Alkotmánybíróság dönthet, még pedig csak az alkot-
mányban és a törvényekben meghatározott esetekben. Vagyis
Szerbiában ezen túl az egyesülési szabadságot állami közigazgatási
szerv nem tudja korlátozni. Ám szintén fontos, hogy a tiltott célok és
tevékenységek végzése, s ezek jogi következménye nem csak a formális
(bejegyzett) egyesületekre vonatkozik, hanem ugyanígy a nem for-
málisokra (nem bejegyzettekre) is.

Tilos titkos és katonai jellegű egyesületek létrehozása. Az

Alkotmánybíróság döntésével emellett be lehet tiltani azon egyesületek

működését is, amelyeknek célja erőszakos úton veszélyeztetni Szerbia

alkotmányos rendjét vagy annak területi integritását, megsérteni a szava-

tolt emberi és kisebbségi jogokat, serkenteni az egyenlőtlenségeket,

szítani a gyűlöletet és a türelmetlenséget faji, nemzeti, vallási vagy más

tulajdonság alapján. Az Alkotmánybíróság akkor is betilthatja egy

egyesület működését, ha az a fenti tiltott célokat kitűző nemzetközi

szervezethez tagként csatlakozik. A betiltott egyesületek jelképeit tilos

nyilvánosan használni. A fenti okok miatt az Alkotmánybíróság nem be-

jegyzett, nem formális egyesületeket is betilthat.

Már bejegyzett, vagy már működő nem formális egyesületek fenti

tevékenysége esetében az egyesület betiltását az Alkotmánybíróságnál

indítványozhatja a kormány, az illetékes miniszter, az ügyész és a

jegyzéket vezető. Az eljárás megindítását a jegyzékben bejegyzéssel

jelzik. Amennyiben az Alkotmánybíróság betiltja az egyesületet, akkor a

felszámolási vagy csődeljárás lefolytatása után törlik a jegyzékből.
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AZ�EGYESÜLETEK�TÍPUSAI

A�törvény�illetékessége:
A törvény az összes olyan szervezetre vonatkozik, amelyek

teljesítik a következő feltételeket:
- magánokirattal hozták létre (alapítási okirat, szerződés),
- alapításának célja olyan közösségi vagy általános cél megvalósítása

amelyet az alkotmány vagy valamely törvény nem tilt,
- nem célja a haszonszerzés,
- az egyesületben való tagság önkéntes,
- nem része az államhatalom szervezetrendszerének.

Azonban azon típusú egyesülések felett, amelyeket külön
törvények részletesen szabályoznak (pl. politikai pártok, szak-
szervezetek, for-profit egyesületek, sportszervezetek, egyházak és val-
lási közösségek, spontán társadalmi mozgalmak), az Egyesületi törvény
csak szubszidiárisan (másodlagosan) érvényesül azokban a kérdésekben,
amelyeket a speciális, az egyes egyesülésre vonatkozó törvény nem
szabályoz.

Nem�formális�egyesület:
A törvény különbséget tesz formális (amelyek az államnál való

regisztrálással jogi személyiséget nyertek) és a nem formális
egyesületek (amelyek ezzel nem rendelkeznek) között. 

Az új törvény szerint ugyanis az egyesület bejegyzése nem
kötelező, hanem csak önkéntes. Csak azok az egyesületek kérelmezik a
bejegyzést, amelyek jogi személyiséggel is szeretnének rendelkezni.
Ebben a kérdésben az alapítók szabadon döntenek. Elsősorban azon
egyesületek esetében logikus a nem formális egyesületi státusz, amelyek
rövidebb időre, egy konkrét cél elérése érdekében jöttek létre, s céljuk
megvalósítása érdekében nem kívánnak más szervezetektől, illetve az
államtól pénzügyi támogatást kapni.
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Tehát a nem formális egyesületek is szabadon fennállhatnak és
működhetnek, de rájuk azonban a polgári jogi társaság (ortakluk)
szabályai vonatkoznak. Ez a kötelezettségek kapcsán azt jelenti, hogy a
nem formális egyesület alapítói és tagjai mindnyájan a teljes vagyo-
nukkal egyetemlegesen felelnek a nem formális egyesület meglévő
kötelezettségeiért (vagyis bármelyiküktől akár az egész kötelezettséget
is behajthatják a hitelezők). E meglehetősen rigorózus szabály
egyértelműen arra próbálja a polgárokat rászorítani, hogy formális
egyesületeket hozzanak létre, hiszen ott az egyesület az esetleges
tartozásaiért csak a meglévő vagyonával felel.

Formális�egyesület:
A formális egyesület az állam által való bejegyzéssel jogi szemé-

lyi státuszt nyer el. Azonban a formális egyesület egyes részei (szekció,
csoport, klub, helyi szervezet) nem rendelkeznek önálló jogi személyi-
séggel. A jogi személyiség egyébként azt jelenti, hogy az egyesület a ter-
mészetes személyekhez (vagyis az emberekhez) hasonlóan jogképes:
saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Mivel ez
csak egy elméleti fogalom, értelemszerűen ezeket a cselekményeket az
egyesület nevében az egyesület képviseletére a tagok által megválasztott
személy végzi el.

A formális egyesületek a nem formálisokkal szemben a következő
dolgokra képesek, illetve jogosultak:

- szerződést kötni és egyéb jogi ügyleteket végezni más 
szervezetekkel,

- saját vagyont szerezni adásvétel, ajándékozás vagy egyéb úton,
- pályázat útján állami és más alapítványi pénzügyi támogatásokat 

szerezni,
- kötelezettségeiért csak az egyesület vagyonával felel, s nem pedig a

tagok egyéb vagyonával is,
- nevük és emblémájuk jogi védelmet élvez.

Szövetség:
Az egyesület betagosodhat hazai és nemzetközi szövetségekbe és

más egyesülésekbe. A hazai székhelyű szövetségek esetében szintén az
Egyesületi törvény rendelkezései érvényesek. 
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EGYESÜLET�ALAPÍTÁSA

Az új törvény teljesen liberalizálja az egyesületek létrehozásának
korábbi szabályait, s az egyik legfontosabb újítása, hogy a korábbi min.
10 alapító tag helyett csak 3-at követel meg. Ez első ránézésre kicsit túl
liberálisnak tűnik, de ezzel valójában csak azt a korábbi gyakorlatot
kívánta megszüntetni, hogy általában csak 2-3 személy akart igazán új
egyesületet létrehozni, s a többi hiányzó személyt a rokonaik, a barátaik
közül verbuválták. A probléma az, hogy ezek a személyek később nem
is vettek igazából részt az egyesület munkájában (hisz nem is voltak
érdekeltek abban), viszont mint tagok, valamilyen módon megnehezítet-
ték annak munkáját az új, aktív tagokkal szemben.

A három alapító közül is mindössze egynek kell szerbiai állandó
lakcímmel (illetve jogi személyek esetében székhellyel) rendelkezni.
Alapító tag lehet akár természetes vagy jogi személy, akár hazai vagy
külföldi is (s létre lehet hozni egyesületet vegyes, természetes és jogi
személy alapítókkal is).

A fő szabály szerint csak cselekvőképes természetes személyek
lehetnek az egyesület alapítói, illetve tagjai (vagyis a 18 évet betöltöttek,
s gondnokság alatt nem állók ). Azonban a 14. évet betöltött személy is
lehet alapító, illetve tag, a törvényes képviselője írásos beleegyezése
esetében (a nyilatkozatot a bíróság vagy az illetékes községi hatóság
előtt hitelesíteni kell).

A jogi személyek esetében azonban csak a polgári jog alapján
létrehozott szervezetek (gazdasági társaságok, intézmények, alapítvány,
más egyesület, egyház, politikai párt stb.) lehetnek egy egyesület
alapítói, míg az állami intézmények és szervezetek a közhatalom birtok-
lása miatt azonban nem (minisztériumok, községi önkormányzatok stb.).
A jogi személyt az alapítás esetében a képviseletére jogosult személy
képviseli.
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Egy új egyesület alapítása esetében az alapítók kötelesek egy
alakuló ülést összehívni, ahol elfogadják az alapító okiratot és az alap-
szabályt, valamint megválasztják az egyesületet képviselő személyt. A
fenti ülésről kötelesek jegyzőkönyvet készíteni. 

Az alapító okirat kötelező elemeit a törvény részletesen felsorolja.
Az alapító okirat mellett az alapszabályt is meg kell hozni, amely az
egyesület legfontosabb általános irata lesz (ez szintén újdonság, mert
eddig nem kellett alapító okirat, hanem csak alapszabály). Az alapszabály-
nak összhangban kell lennie az alapító okirat rendelkezéseivel, míg az
összes többi egyesületi dokumentumnak pedig az alapszabályéval (azon
egyesületi dokumentumok, amelyek ellenkeznek az alapszabállyal,
semmisnek tekintendők, s semmilyen joghatással sem rendelkeznek). Az
alapszabály kötelező elemeit a törvény szintén részletesen felsorolja.

Egyesületet lehet határozott és határozatlan időre is létrehozni. Ha
az alapító okiratban ezt külön nem szabályozzák, akkor határozatlan
időre létrehozottnak tekintik.

A létrehozásához nem szükséges semmilyen alapító vagyonnak a
megléte. Egyedül a bejegyzéssel kapcsolatos költségeket kell az alapító
tagoknak fizetniük. 

ÚJ�EGYESÜLET�BEJEGYZÉSE

Gazdasági�Nyilvántartási�Ügynökség:
Az új törvény az Egyesületek jegyzékének (a továbbiakban:

jegyzék) vezetését, s az egyesületek bejegyzését a Gazdasági
Nyilvántartási Ügynökség (honlapja: www.apr.gov.rs, továbbiakban:
ügynökség) illetékességébe helyezte át. A jegyzék nyilvános, az ügynök-
ség honlapján bárki által szabadon megtekinthető.

Az ügynökség feladata eddig az összes szerbiai gazdasági nyil-
vántartá vezetése volt, s ehhez társult most az egyesületek nyilvántartása
is. Az ügynökség szerveit (Igazgatóbizottság, igazgató, Ellenőrző
Bizottság) a kormány választja és nevezi ki. 
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Az ügynökség belgrádi székhelyű állami szerv (11000 Belgrád,
Brankova u. 25.), de emellett 13 városban rendelkezik külön szervezeti
egységgel: Újvidék, Szabadka, Zrenjanin, Pancsova, Požarevac,
Valjevo, Kraljevo, Užice, Zaječar, Kragujevac, Niš, Leskovac és
Kosovska Mitrovica. A belgrádi, illetve a vajdasági egységek
elérhetősége és ügyfélfogadási ideje a következő:

- Belgrád (Brankova 25.) 011/202-3350 9.00 - 15.00
- Újvidék (Bul. Mihajla Pupina 24.) 021/475-4308 10.00 - 15.00
- Szabadka (Lazar Nešić tér 1.) 024/671-930 8.00 - 15.00
- Zrenjanin (Köztársaság tér szn.) 023/511-518 9.00 - 15.00
- Pancsova (Nikola Tesla tér 5.) 013/351-610 9.00 - 15.00

A�bejegyzés�iránti�kérelem�benyújtása:
Az egyesület bejegyzése iránti kérelmet az egyesület képvise-

letére jogosult személy adja be az ügynökséghez (a kérelem és a
melléklendő dokumentumok mintapéldánya letölthető az ügynökség
honlapjáról, illetve jelen kiadvány mellékletében lévő cd-n is megtalál-
hatók). A beadandó kérelmet kézzel olvashatóan vagy elektronikus úton
kell kitölteni, szerb nyelven és cirill betűkkel (az összes többi mellék-
letet is ilyen formában kell elkészíteni). A kérelmet és a mellékleteket
egy példányban kell beadni, kivéve ahol ezt külön másként jelzik (pl. az
alapszabálynál).

A bejegyzési kérelemhez a következő dokumentumokat kell
csatolni:

- alapító okirat,
- alapszabály (két példány),
- alakuló ülés jegyzőkönyve (eredeti vagy hitelesített másolat),
- képviselő megválasztásáról szóló okirat,
- képviselő személyi igazolványának hitelesített fénymásolata,
- kiskorú alapító személy esetében törvényes képviselőjének a hite-

lesített nyilatkozata,
- igazolás a bejegyzési költség befizetéséről.

Az adószám kiadása érdekében a fenti dokumentumokkal
párhuzamosan az egyesület az ügynökséghez még egy külön kérelmet is
bead az adószám tárgyában (JRPPS – 2 -es űrlap). Ennek az űrlapnak
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azonban jelen esetben csak egyes részeit kell kitölteni, nevezetten az
egyesület nevét és a kiállítandó végzés kézbesítésének módját, valamint
a legvégén a kérelmet beadó képviselőnek kell aláírnia. Ennek alapján a
bejegyző végzés már egyúttal tartalmazni fogja az egyesület adószámát
is (ez szintén újdonság, mert ezt eddig külön kellett kérni az
adóhatóságtól).

A bejegyzési költség jelenleg 4.000,00 dinár, amelyet az egyesület
képviselőjének nevében (befizető) a Gazdasági Nyilvántartási Ügynök-
ség 840-969627-83-es számú bankszámlájára kell befizetni, 07-es
hivatkozási számmal (modell nélkül).

Mivel az ügynökség végzésében a korábbi gyakorlattól eltérően
egyúttal az egyesület részére a törzsszámot is meghatározza (a
Köztársasági Statisztikai Hivatal közreműködésével), így a bejegyzési
költség befizetése mellett igazolni kell a törzsszám iránt befizetett
illetéket is (vagyis a bejegyzési kérelemhez két külön befizető csekket
kell csatolni). Ez 1.750,00 dinár, s e kiadvány mellékletében lévő cd-n
találják meg a befizető csekk pontos kitöltésének szabályait.

A törvény nem határoz meg az alapítás után külön határidőt a be-
jegyzés iránti kérelem beadására. Ez az újítás annak a következménye,
hogy a bejegyezés nem kötelező, s lehetőség van nem formális
egyesületként is működni. Ami azt jelenti, hogy egy nem formális
egyesület bármikor elhatározhatja a bejegyzés iránti kérelem beadását, s
ezzel formális egyesületté való átalakulását.

Az egyesület képviselője (illetve az ő általa adott, bíróság vagy
községi szerv által hitelesített írásbeli meghatalmazással felhatalmazott
személy) a bejegyzés iránti kérelmét, a szükséges dokumentumokkal
egyetemben, személyesen is beadhatja az ügynökség belgrádi központ-
jában vagy bármelyik szervezeti egységnél is, illetve postán is elküld-
heti.

Eljárás�a�bejegyzési�kérelem�során:
Az ügynökségnél a nyilvántartást a jegyzéket vezető végzi, akit az

ügynökség Igazgatóbizottsága négy évre nevez ki, a szerb kormány
előzetes hozzájárulásával. A jegyzéket vezető a kérelmet a következő
okokból utasíthatja el:

- ha az egyesület neve szerepel már a nyilvántartásban, illetve ha az 
összetéveszthető más egyesület nevével,
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- a kérelmet arra jogosulatlan személy adta be,
- nem mellékelték az összes szükséges okiratot,
- a kérelem, az alapító okirat vagy az alapszabály nem tartalmazza a

törvény által előírt összes adatot.

A jegyzéket vezető a kérelmet külön végzéssel utasítja el. A
jegyzéket vezető végzése ellen (ahogy az összes többi, akár a bejegyző
végzése ellen is) 15 napon belül az államigazgatási és önkormányzati
miniszterhez fellebbezést lehet benyújtani. A miniszter másodfokon
meghozott döntése jogerős, s ellene már csak kereset benyújtásával
közigazgatási pert lehet indítani az illetékes bíróságnál.

Amennyiben a bejegyzési eljárás során a jegyzéket vezető úgy
észleli, hogy a bejegyzést kérő egyesület tevékenysége titkos, katonai
jellegű vagy egyéb, a törvény által tiltott célokat tűzött ki, akkor egy
határozattal megszakítja az eljárást, s egyúttal az Alkotmánybírósághoz
beadott indítvánnyal kéri az egyesület betiltását. Ez a határozat ellen
azonban nincs külön fellebbezési lehetőség. Az Alkotmánybíróság
döntésének megfelelően a jegyzéket vezető elutasítja a bejegyzést, vagy
folytatja a bejegyzési eljárást.

Ha a jegyzéket vezető hiányosságot észlel a beadott dokumen-
tumok kapcsán, akkor a kérelmet benyújtó egyesületet 15 napos határidő
mellett felhívja a hiányosságok pótlására. Amennyiben az egyesület a
fenti határidőn belül nem vagy nem megfelelően végzi el a hiánypótlást,
akkor a jegyzéket vezető elutasítja a bejegyzést. Másrészt viszont ha a
határidőben beadott hiánypótlás megfelelő, akkor folytatódik a be-
jegyzési eljárás menete. 

A jegyzéket vezető a bejegyzés kézhezvételétől számított 30
napon belül köteles a bejegyzést végrehajtani (vagy azt elutasítani,
illetve megszakítani). Amennyiben e határidő lejártáig a jegyzéket
vezető nem végzi el a bejegyzést, akkor az egyesületet bejegyzettnek
kell tekinteni a határidő lejártát követő naptól kezdve. Ez elvileg azt
jelenti, hogy ez esetben az egyesület, a bejegyző végzés nélkül is elkezd-
heti a tevékenységét (pecsétet készíttethet, bankszámlát nyithat,
szerződést köthet, pályázatot adhat be stb.), azonban a gyakorlatban ez
nem ilyen egyszerű, hiszen szinte mindenhova kérik az egyesület
bejegyző végzését is. Másrészt e rendelkezés érvényességét maga a
törvény is csak a hatályba lépése utáni két év letelte után írja elő (vagyis
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2011. október 22-étől). Így a két éves időszak után is, a fenti törvényi
cikkely ellenére, javasolt lesz inkább a végzés kiadásának megsürgetése,
mint sem e nélkül a tevékenység elkezdése.

A jegyzéket vezető a bejegyző végzés mellett az egyesületnek az
alapszabály egyik, az ügynökség pecsétjével és a jegyzéket vezető
aláírásával hitelesített példányát is elpostázza, ami igazolja, hogy az
azonos az ügynökségnél lévő másik példánnyal (s a későbbiekben ezt a
hitelesített alapszabályt kell használni az egyesület hivatalos
alapszabályaként).

LÉTEZŐ�EGYESÜLET
ÚJRAREGISZTRÁLÁSA

Általános�szabályok:
A törvény elfogadása előtt bejegyzett egyesületek szabadon,

mindennemű megkötés nélkül tovább folytathatják tevékenységüket,
azonban kötelesek alapszabályukat és egyéb általános okirataikat az új
törvénnyel összhangba hozni (jelenleg egyébként 47.000 bejegyzett
egyesület van Szerbiában). Bár ez a tevékenység valójában nem az
egyesületek újraregisztrálása (s ezt a kifejezést a törvény sehol sem
használja), ám a civil köznyelvben mégis e fogalmat használják a
folyamatra (így az egyszerűség kedvéért mi is ezt használjuk). 

2009. október 22-én az egyesületek nyilvántartását korábban
végző Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium átadatott min-
den, a nála regisztrált egyesületekre vonatkozó adatot és dokumentumot
(egyesületek jegyzéke, egyesületi dokumentumok) az ezután illetékes, s
az Egyesületi jegyzéket vezető Gazdasági Nyilvántartási Ügynök-
ségnek. Az ügynökség ennek alapján a honlapjára feltöltötte a jelenleg
már működő, de az összehangolás iránti kérelmet még nem beadó
egyesületek adatait (ezt minden egyesület le tudja ellenőrizni a hon-
lapon). Az ügynökség minden ilyen egyesületnek külön tájékoztató le-
velet is küld, s szintén a honlapon jelzi azokat az egyesületeket, ame-
lyeket nem talált meg e levéllel.
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Az egyesületek kötelesek e munka elvégzése után az ügynök-
séghez az összehangolás bejegyzése iránti kérelmet beadni. A törvény e
kötelezettség elvégzésére a törvény alkalmazásától számított 18 hónapos
határidőt ír elő (vagyis legkésőbb 2011. április 22-éig kell azt elvégezni).
Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor az egyesületet az ügynökség
törli a jegyzékből, megszűnik a jogi személyisége, s vagyonával együtt
felszámolják. Bár a tevékenységét ennek ellenére is tovább folytathatja,
de már csak mint nem formális egyesület. 

A már meglévő egyesületek újraregisztrálása, az új egyesület be-
jegyzésével szemben, ingyenes.

Az�alapszabály�összehangolása:
Az alapszabály összehangolása azt jelenti, hogy a korábbi alap-

szabályt az új törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell módosítani,
bővíteni vagy akár csökkenteni. Amennyiben a régi alapszabály teljesen
összhangban van az új törvénnyel, akkor valójában csak a kezdő és záró
rendelkezéseit kell módosítani (amelyben az új törvényre hivatkozik,
mint jogi alapra).  Természetesen az alapszabály módosítása lehetőséget
ad arra is, hogy azt olyan kérdésekben is módosítsák, amelyek a koráb-
bi tevékenység során már problémákat okoztak (de persze ezeknek is
összhangban kell lenniük az új törvénnyel).

Alapjában véve az alapszabályban kötelezően szabályozandó
kérdések területén nincs különösebb változás a korábbi törvényekhez
képest. Így valójában a következő kérdésekben adott esetben nem is
szükséges az alapszabály rendelkezéseinek megváltoztatása:

- név és székhely (kivéve, ha eddig az egyesület neve nem szerepelt 
szerb nyelven és cirill betűkkel),

- pecsét és más nyilvános ismertetőjel,
- célok és tevékenységek,
- alapszabály módosítása,
- tagság,
- belső szervezetrendszer,
- képviselet,
- egyesületi szervek és döntéshozatali mód.

Pár kérdés kapcsán, amelyekben a korábbi törvények szerint
kötelező volt az alapszabálynak rendelkeznie, az új törvényben már
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nincs előírva (ilyen pl. az egyesülés formája, hisz e törvény a társadalmi
szervezetek közül csak az egyesületekre vonatkozik).

Másrészt vannak olyan, az új törvénnyel szabályozott kérdések is,
amelyeket csak akkor kell az alapszabályban külön rendezni, ha e
kérdésekben a törvénnyel  előírttól eltérően kívánunk rendelkezni (pl. a
Közgyűlés kapcsán annak összetétele és hatásköre, rendes ülések össze-
hívásának határideje, rendkívüli ülés összehívásának feltétele stb.).
Értelemszerűen amennyiben e kérdésekben az alapszabály nem
rendelkezik, akkor a törvény előírásait kell e tekintetben alkalmazni.

S vannak olyan kérdések is, amelyek rendezése az alapszabályban
nem kötelezőek, hanem csak egy lehetőség. Amennyiben azonban azzal
az egyesület élni kíván, akkor már kötelező azt megtenni (pl. nevének
használata a nemzeti kisebbség nyelvén vagy idegen nyelven, rövidített
név használata, embléma használata, a Közgyűlésen és a képviselőn
kívüli külön egyesületi szervek választása stb.). Ugyanez a szabály
vonatkozik akkor is, ha az egyesület szeretne gazdasági tevékenységet is
végezni (az olyan gazdasági tevékenység, amit nem szabályoz az alap-
szabály, az törvényesen nem is végezhető).  

Az új alapszabály meghozatala során a jelenleg érvényes alap-
szabálynak az alapszabály módosítására vonatkozó rendelkezéseit kell
betartani, különösen a következő területeken: ki indítványozhatja az
alapszabály módosítását, melyik szerv illetékes az alapszabály
módosításának az elfogadásában, hány jelenlévő, s azoknak mekkora
aránya szükséges az érvényes döntés meghozatalához stb. A teljes
folyamatot jól kell dokumentálni, s a döntést hozó szerv üléséről
jegyzőkönyvet kell vezetni, amely igazolja a törvényes döntéshez szük-
séges összes feltétel meglétét (pl. a megtartott ülés helye és ideje,
napirend, jelenlévők száma, indítványok, szavazás, meghozott döntés).

Az új alapszabály bevezetőjében hivatkozni kell az új törvényre,
mint az új jogi alapra, a korábbi alapszabály vonatkozó szakaszaira az
alapszabály módosítása kapcsán, valamint az új alapszabályt meghozó
szervet és annak dátumát is meg kell jelölni. Az alapszabály záró ren-
delkezéseiben a régi alapszabály hatályon kívül helyezését, s az új alap-
szabály életbe lépését kell kimondani, a pontos időpont megjelölésével. 
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Az�egyesületi�tagság�aktualizálása:
Párhuzamosan az új alapszabály meghozatala mellett szükséges

az egyesület tagságának az aktualizálása is. Ez többek között olyan
formában végezhető el, hogy az egyesületi tagság létesítésében és
megszüntetésében illetékes egyesületi szerv az egyesület korábbi
munkájában passzív magatartást tanúsító tagjai részére egy írásbeli
kérelmet juttat el, hogy nyilatkozzanak abban a tárgyban, fenn kívánják-
e továbbra is tartani a tagságukat. A későbbi esetleges viták elkerülése
érdekében legjobb, ha ajánlott küldeményként postázzák el, s a levélben
hivatkoznak arra, hogy a hallgatás esetében az egyesület véleményezi a
nemleges választ. 

A levélben határidőt kell előírni a nyilatkozat megtételére (a tagot
gátló leküzdhetetlen akadály esetében, pl. kórházban van, elutazott,
azonban lehetővé kell tenni a határidő meghosszabbítását). Azon szemé-
lyek esetében, akik válaszukban lemondtak a tagságról vagy pedig
egyáltalán nem nyilatkoztak róla, a tagság megszüntetésére illetékes
szerv megszünteti a tagságot (e döntés meghozatalában is azonban a régi
alapszabály vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni). 

Az�összehangolás�bejegyzése�iránti�kérelem�benyújtása:
Az új alapszabály módosítása után az egyesület köteles az össze-

hangolás bejegyzése iránti kérelmét az ügynökséghez beadni, a
következő mellékletekkel egyetemben:

- az egyesületet bejegyző korábbi végzés fénymásolata (amennyiben
az egyesület adatainak változásai miatt a bejegyző hatóság 
időközben több végzést is kiadott, akkor szükséges az összes többi
végzés másolatának a csatolása is),

- az egyesület képviselőjének megválasztásáról szóló érvényes okirat
(ebben fel kell tüntetni a nevét, az állandó lakcímét és a személyi 
számát),

- a képviselő személyi igazolványának hitelesített fénymásolata,
- két eredeti példányban az új alapszabály teljes szövege,
- más, az összehangolás során meghozott okiratok.

Habár az egyesület köteles saját dokumentumait gondosan őrizni,
s azokra vigyázni, ennek ellenére előfordulhat a bejegyző végzés
megsérülése vagy elvesztése. Ebben az esetben az ügynökségtől lehet
másolatot kérni.
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Az egyesület képviselőjének megválasztásáról szóló okirat lehet
korábbi is, de mindenféleképp szükséges, hogy a benne meghozott dön-
tés szerint a megválasztott képviselő mandátuma még nem járt le.
Lehetőség van azonban az új alapszabály elfogadása mellett
párhuzamosan új képviselőt is választani, akkor azonban a döntésről
szóló új okiratot kell csatolni (természetesen nem szükséges új személyt
választani, lehetséges akár a régi képviselő újraválasztása is).  

A jegyzéket vezetőnek az új egyesület bejegyzése kapcsán taglalt
eljárása a meglévő egyesületek újraregisztrálásának az esetére is
vonatkoznak (hiánypótlás, végzés kiadásának határideje stb.).

AZ�EGYESÜLET�ADATAINAK
MEGVÁLTOZÁSA

Az egyesület a változásától számított 15 napon belül köteles min-
den olyan adat megváltozását az ügynökségnél bejelenteni, amely szere-
pel a jegyzékben. Ezek az adatok a következők:

- neve, rövidített neve,
- székhelye,
- céljai által megcélzott terület,
- gazdasági tevékenysége,
- képviselője,
- működésére előírt határozott idő hossza,
- szövetségben vagy más nemzetközi szervezetben való tagság,
- alapszabály módosítása,
- státusbeli változások,
- felszámolás,
- csőd.

Az egyesület adatainak megváltozását az egyesület képviselője a
következő dokumentumok melléklésével tudja bejelenteni az ügynök-
ségnél:

- az illetékes szerv döntése az adatok megváltozásáról,
- az illetékes szerv üléséről szóló jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesí-

tett másolati példánya,
- a változás bejegyezési költségének befizetését igazoló okirat.
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A változás bejelentésének költsége 2.000,00 dinár (kivéve a
felszámolás és a csőd esetét, ami 3.000,00 dinár), amelyet a Gazdasági
Nyilvántartási Ügynökség 840-969627-83-es számú bankszámlájára
kell befizetni, „07-” és az egyesület törzsszáma hivatkozási számmal
(modell nélkül).

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetében a törvény külön
büntetési tételeket lát elő.

AZ�EGYESÜLET�TÖRLÉSE

Az új törvény tételesen felsorolja egy egyesületnek a nyilván-
tartásból való törlésének hét különböző okát (ami azt jelenti, hogy csak
ezekben az esetekben lehet törölni egy egyesületet):

- ha az egyesület tagjainak száma 3 fő alá csökken, s az egyesület 
illetékes szerve 30 napon belül nem hoz döntést új tagok 
felvételéről,

- a határozott időre létrehozott egyesület esetében a megszabott 
határidő letelik,

- ha az egyesület illetékes szerve döntést hoz az egyesület 
megszűnéséről,

- ha olyan státusbeli változásokat hajt végre, amelynek a törvény által
előírt következménye az egyesület megszűnése,

- ha hosszú ideig nem fejt ki tevékenységet vagy legalább két év óta
nem hívta össze a közgyűlést,

- ha tiltott a tevékenysége,
- ha csődbe megy.

Egy teljesen külön esetet képez az az eset (de a végeredménye
ugyanaz), ha a már létező egyesület az előírt 18 hónapos határidőn belül
nem hajtja végre az újraregisztrálását. 

Az egyesület státusbeli változásokat hajthat végre csatlakozással,
egyesüléssel és szétválással. A csatlakozás esetében csak a csatlakozó
egyesület szűnik meg, s minden vagyon az új egyesületre száll át.
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Egyesüléssel mindkét egyesület megszűnik, s egy új jön létre, a kettő
közös vagyonával. Szétválással pedig megszűnik az egyesület, s újak
jönnek létre helyette, a megosztott vagyonnal.

Felszámolási eljárást kell végrehajtani minden esetben, kivéve ha

az egyesület a megszűnést okozó szervezeti módosításokat hajtott végre

vagy pedig csődbe ment. Ebben a felszámolási eljárásban is alkalmazni

kell a gazdasági társaságok felszámolására vonatkozó szabályokat. A

szükséges taglétszám alá csökkenés, a határozott idő letelte után vagy

pedig az egyesület megszűnésének kimondása esetében, 15 napon belül

az egyesület Közgyűlése köteles döntést hozni az egyesület

felszámolással való megszűnéséről. A felszámolási eljárás megindítását

kimondó döntésben kinevezik a felszámoló biztost, s ezzel

párhuzamosan megszűnik az egyesület korábban megválasztott

szerveinek és képviselőjének a mandátuma is (kivéve az Ellenőrző

Bizottságét). 

Ezt a döntést az egyesület köteles 3 napon belül a jegyzéket

vezetőnek elküldeni, s a SZK Hivatalos Közlönyében is megjelentetni

(amelyben felhívják az egyesület esetleges hitelezőit, hogy 30 napon

belül jelezzék a fennálló követeléseiket). A fenti eljárást le lehet

egyszerűsíteni akkor, ha a Közgyűlés tagjainak többsége úgy nyi-

latkozik, hogy az egyesület már eleget tett az összes korábban fennálló

kötelezettségének (azonban ezt a nyilatkozatot aláíró tagok az egyesület

törlésétől számított 3 éven belül egyetemlegesen felelnek az esetlegesen

későbbiekben jelentkező hitelezőknek, s őket az Egyesületi jegyzékben

is név szerint feltüntetik).

A huzamosabb ideig fizetésképtelen egyesület ellen csődeljárás

indul az általános csődeljárási szabályok alapján. 

A felszámolási- vagy a csődeljárás lefolytatása után törlik az

egyesületet a nyilvántartásból, s ezt külön bejegyzéssel jelzik. A nyilván-

tartásból való törléssel az egyesület elveszti jogi személyiségét.
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AZ�EGYESÜLET�NEVE�ÉS�SZÉKHELYE

Új egyesület neve nem lehet azonos vagy összetéveszthető már
bejegyzett egyesület nevével (e szabályt a nem formális egyesületek
esetében nem alkalmazzák, vagyis ők nem élveznek egy új egyesület
létrehozása esetében ilyen védelmet, sőt a később alakult, de már be-
jegyzett egyesület eltilthatja a nem formális egyesületet a név
használatától). Az egyesület neve csak szerb nyelvű, cirill betűvel leírt
lehet. De emellett, amennyiben erről az alapszabály külön rendelkezik,
akkor lehet használni a nemzeti kisebbség nyelvén való és írással leírt
változatot is, s ezt a nyilvántartásba is bejegyzik.

Az egyesület nevében szerepelhet idegen szó is, amennyiben az
egyesület tagja valamelyik nemzetközi szervezetnek, a szerb nyelvben
már meghonosodott a szó, s nincs rá külön szerb kifejezés. Az egyesület
szerb nyelvű és cirill betűkkel leírt neve után fel lehet tüntetni annak
valamelyik idegen nyelvű fordítását is, s ezt a nyilvántartásban is be
lehet jegyezni (de erről is külön rendelkezni kell az alapszabályban).

Az egyesület nevének összhangban kell lennie a céljaival és a
tevékenységével. Ez a szabály azonban nagyon széles mérlegelési jogot
ad a jegyzéket vezető kezébe, s épp ezért szűkíti az egyesülési szabad-
ság jogát. Ezért ezt a szabályt a lehető legrugalmasabban kell majd a
bejegyző hatóságnak alkalmaznia.

Az egyesület rendelkezhet rövidített névvel és emblémával is,
azonban ezt is külön kell az alapszabályban rendezni. A rövidített nevet
a nyilvántartásba is bevezetik, s így az a jogügyletekben is hivatalosan
használható. Ha az embléma vagy logó szavakat is tartalmaz, de az nem
része az egyesület nevének, akkor azokat nem kötelező szerb nyelven és
cirill betűvel írni. 

Az egyesület székhelyének a Szerb Köztársaság területén kell
lenni. 
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AZ�EGYESÜLET�TAGSÁGA

Egy egyesület tagja lehet bármelyik hazai vagy külföldi, ter-
mészetes vagy jogi személy, teljesen egyenlő feltételek mellett, s nem
tehető megkülönböztetés az alapító- és a később csatlakozott tagok
között sem. Egy egyesületbe való belépés, illetve a már létező tagság
megszűntének feltételeit az egyesület alapszabálya szabályozza, azon-
ban nem tehet semmiféle megkülönböztetést a különböző személyek
között. 

Az alapítási szabályoktól eltérően egy már létrejött egyesülethez
életkortól függetlenül bármelyik természetes személy csatlakozhat. A 14
év alatti gyermek esetében helyette a törvényes képviselője tehet csat-
lakozási nyilatkozatot, míg a 14 évnél idősebb kiskorú már saját maga
megteheti azt, azonban csak a törvényes képviselője hitelesített írásbeli
beleegyező nyilatkozatával együtt. Kiskorú személy természetesen nem
lehet egy egyesület megválasztott képviselője.

Az egyesület köteles nyilvántartást vezetni a tagjairól, bár ennek
elmulasztását a törvény külön nem bünteti. A nyilvántartás vezetése
során az egyesület köteles betartani a Személyes adatok védelméről
szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, de a naprakész tagnyilvántartás
elősegíti annak pontos ellenőrzését is, hogy az alapszabály alapján ki
rendelkezik a tagokat megillető jogokkal. Ez különösen a Közgyűlésen
fontos, ahol egy meghozott határozat törvényességét és jogerősségét
pont az határozza meg, hogy jelen volt-e a Közgyűlésen a szükséges
számú tag, s ott megszavazta-e a döntést az alapszabályban előírt arány-
ban. Másrészt a tagok nyilvántartása amiatt is fontos, hogy követhető
legyen, nem csökkent-e le a tagság a törvényben előírt minimumtól (3
tag).

Az egyesület legfontosabb dokumentuma az alapszabály, amely
szabályozza az egyesület működésének legfontosabb kérdéseit. Az
egyesület összes többi alapvető okiratának összhangban kell lennie az
alapszabállyal, s nem lehetnek azzal ellentétesek. Az egyesület
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törvényes működését segíti elő az a törvényi kitétel (sokszor azonban az
egyesületen belüli belső konfliktusnak is teret ad), hogy az egyesület
bármelyik tagja az illetékes bíróságnál pert indíthat a véleménye szerint
a törvénnyel, az alapszabállyal vagy az egyesület más alapvető okiratá-
val szemben az egyesület által ellentétesen meghozott egyedi határozat
vagy általános okirat ellen, s kérheti a bíróságtól a semmiségének
kimondását.  E cselekmény megtételére a róla való értesüléstől számított
15 napja van (szubjektív határidő), de ezt legfeljebb 6 hónapon belül
teheti meg annak meghozatalától számítva (objektív határidő). Az okirat
semmiségének kimondása nem érinti harmadik személyeknek az abból
megszerzett jogait.

AZ�EGYESÜLET�SZERVEI

Kötelező�és�fakultatív�egyesületi�szervek:
A törvény teljesen liberálisan kezeli az egyesületben szükséges

belső szervek körét. A törvény által előírt kötelező szervei az
egyesületnek a Közgyűlés és az egyesület képviselője. De emellett az
egyesületnek lehetnek más szervei is (pl. Igazgatóbizottság, Elnökség,
Végrehajtó Bizottság, egyesületi elnök), amennyiben azokat az
alapszabályban előírják.  Elsősorban az egyesület nagyságától és a
tevékenységi körétől függ, hogy szükségesek-e számára további
szervek. Teljesen új a törvénynek az a szabálya, hogy az egyesület
bármelyik szervébe (természetesen a Közgyűlést kivéve) akár tagsággal
nem rendelkező személy is beválasztható.

Közgyűlés:
Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet az egyesület

tagjai alkotnak, azonban lehetőség van az alapszabályban e kérdést úgy
is szabályozni, hogy azon a tagok megválasztott képviselői vesznek csak
részt (ez különösen nagy létszámú vagy nagy földrajzi területre kiterjedő
egyesületek esetében lehet praktikus megoldás). 

A törvény alapján a Közgyűlés kizárólagos illetékességi körébe
tartozik (s az más szervre át nem ruházható) az alapszabály elfogadása
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(illetve módosítása), az egyesület képviselőinek megválasztása, szövet-
ségbe való belépésének eldöntése, az évi pénzügyi jelentés elfogadása,
az egyesület státusbeli változásainak elfogadása, s végül az egyesület
megszűnésének kimondása. Az alapszabály azonban e kérdések mellett
további kérdéseket is utalhat a Közgyűlés illetékességébe, illetve min-
den olyan kérdésben, amely nem tartozik az egyesület más szervének a
hatáskörébe, szintén a Közgyűlés dönt.

A Közgyűlés ülése lehet rendes és rendkívüli. Rendes ülést
legalább évente egyszer kell tartani, de az alapszabály meghatározhatja
ennél gyakoribb időszakonként is. Rendkívüli ülést akkor kell össze-
hívni, ha azt írásos formában legalább a tagok 1/3-a kéri (de az alap-
szabály e tekintetben is meghatározhat kisebb arányt), s kötelező azt
összehívni a kérelem beadásától számított 30 napon belül. 

A Közgyűlésen való döntéshozatalt a törvény nem részletezi, azt
teljes egészében az alapszabály illetékességi körébe utalja. Mivel az
egyesület életében a legfontosabb döntéseket a Közgyűlésen hozzák,
meg így nagyon fontos, hogy a döntéshozatal szabályai teljesen
precízen, félre nem érthető módon legyenek meghatározva (a későbbi
esetleges vitákat, vagy szélsőséges helyzetben, a bírósági pereket
elkerülendő). Az egyes döntések fontosságához mérten különféle
mértékű részvételi arányt szabhatnak meg. Általában egy Közgyűlés
határozatképességéhez a tagok felének, plusz egy tagnak a részvételét
írják elő, s a jelenlévők egyszerű többsége tud a kérdésekben dönteni.
Fontosabb ügyekre előírhatják a jelenlévők 2/3-os szavazati szük-
ségességét is, illetve kivételesen fontos esetekben pedig az egyesület
összes tagjának (s nem csak a jelenlévőknek) a felét vagy 2/3-adát is
(ennek a kérdésnek a függvényében látható, hogy milyen fontos is a
naprakész tagnyilvántartás vezetése).

Az�egyesület�képviselője:
Az egyesület képviselője végzi el az egyesület, mint jogi sze-

mély, nevében a szükséges jogi aktusokat (pl. szerződések kötése,
számlák kifizetése). Képviselőnek csak szerbiai ideiglenes vagy állandó
lakcímmel rendelkező (vagyis Szerbiában tartózkodási engedéllyel
rendelkező külföldi személy), cselekvőképes természetes személy
választható (vagyis 18 évnél idősebb, gondokság alatt nem álló sze-
mély). Egy egyesületnek lehet egyszerre több képviselője is, s nincs
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akadálya annak sem, hogy egyúttal az egyesület más szervében is tag
legyen (pl. Igazgatóbizottság elnöke).

A képviselőt a Közgyűlés választja és nevezi ki, ha csak az alap-
szabály másként nem rendelkezik (pl. gyakorlat, hogy amennyiben az
egyesület Igazgatóbizottsággal is rendelkezik, akkor annak tagjait a
Közgyűlés választja meg, míg azok pedig az egyesület képviselőjét). 

AZ�EGYESÜLET�BEVÉTELE�ÉS�
VAGYONA

Bevételek:
Az egyesületnek, mint non-profit szervezetnek, a célja tagjai

részére nem a profitnak (haszonnak) a megszerzése, hanem az általa
kitűzött közösségi céloknak a megvalósítása. Ám természetesen min-
denhez, így ezeknek a céloknak a megvalósításához is elengedhetetlenül
szükséges a pénzügyi források megléte. A törvény szerint az egyesület
bevételt szerezhet többek között tagdíjból, önkéntes adományból,
ajándékból, pénzügyi támogatásból, hagyatékból, betéti kamatból, bér-
leti díjból, osztalékból stb.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy más törvényekkel, mint
például az adótörvénnyel összhangban, bizonyos adókedvezményben
részesüljön az a jogi vagy természetes személy, aki adományt vagy
ajándékot ad az egyesületnek (részletesebben ezt a lehetőséget a könyv
pénzügyi részében taglaljuk).

A törvény nem írja elő, hogy milyen bérletei lehetnek az
egyesületnek, de a tulajdonában levő ingó és ingatlanok bérbeadásával
természetesen jövedelemhez juthat (viszont nem lehet az a fő célja, hogy
elsősorban csak ezt végezze, s így jusson pénzügyi forrásokhoz).

Pénzügyi�támogatások:
Az általában pályázati úton kiosztott pénzügyi támogatások

jelentik az egyesületek döntő többsége számára a legfontosabb bevételi
forrást. E támogatások legfontosabb jellemzője, hogy azokat az állam
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olyan projektekre, tevékenységekre adja, amelyek közösségi célt
szolgálnak, a közjó előmozdítását segítik elő. Az egyesület köteles az
elnyert pénzügyi támogatás felhasználásáról a támogató irányába szak-
mai és pénzügyi beszámolót készíteni.

Gazdasági�tevékenység:
Bár egyesületet nem lehet kizárólag csak gazdasági tevékenység

végzése céljából alapítani, az egyesület a törvény által előírt bizonyos
feltételek betartása mellett mégis végezhet gazdasági tevékenységet is,
mint kiegészítő pénzügyi forrást biztosító eszközt a fő közösségi célok
megvalósítása érdekében. A törvény szerint csak a következő feltételek
mellett teheti ezt meg:

- a tevékenység kapcsolódik az alapszabályban meghatározott fő 
célokhoz (ún. rokon gazdasági tevékenység),

- a tevékenység az alapszabályban elő van látva,
- a tevékenység kiegészítő jellegű, s elősegíti az egyesület fő céljai-

nak megvalósulását.

Nagyon fontos az alapszabályban e tevékenységnek a precíz, pon-
tos körülírása. A tevékenység kiegészítő jellege egyébként azt jelenti,
hogy ez a tevékenység az egyesületnek nem a leghangsúlyosabb része.
Amennyiben a költségek levonása után a belőle származó nyereség évi
összege nem éri el a 300.000,00 dinárt, akkor eddig az összeghatárig
kérheti a nyereségadó alóli mentességet. Ez nem jelenti azt, hogy ennél
magasabb nyereség az egyesület gazdasági tevékenységéből nem
valósítható meg, de ezen összeg felett az egyesület is köteles megfizetni
a törvényben a gazdasági társaságok nyereségére előírt nyereségadót.

Az egyesület gazdasági tevékenységét be kell jegyezni a
Gazdasági alanyok jegyzékébe is (tehát nem csak az Egyesületek
jegyzékébe), s e tevékenységet csak a bejegyzése után kezdheti meg az
egyesület. Ennek érdekében külön kérelmet kell beadni az ügynök-
séghez, valamint az erre a célra megszabott költség befizetésének az iga-
zolását (egyébként ez jelenleg 1.560,00 dinár, s a 840-969627-83-as
bankszámlára, a 97-es modell és a 95-01-es hivatkozási szám mellett
kell befizetni).
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A Gazdasági alanyok jegyzékébe csak egy ilyen tevékenységet, a
legfontosabbat kell bejegyeztetni a gazdasági társaságok fő
tevékenységének bejelentéséhez hasonló módon (a Tevékenységek
osztályozásáról szóló törvény alapján a tevékenységet jelölő kód és
leírás megjelölésével). Amennyiben az egyesület további
tevékenységekkel is foglalkozik, azokat már az Egyesületek jegyzékébe
kell bejegyeztetni, külön bejelentés és az előírt dokumentumok beadása
alapján. A későbbiekben természetesen a bejegyzett gazdasági
tevékenység változtatható vagy akár törölhető is a jegyzékből, a bejegy-
zéssel hasonló módon és költségek mellett.

A gazdasági tevékenységből megvalósított jövedelmet az
egyesület az alapszabályában lefektetett céljai megvalósítására használ-
hatja csak fel, vagyis nincs joga arra, hogy azt felossza az egyesület
tagjai, a vezetősége, az alkalmazottai vagy bárki más személy között.

Amennyiben az egyesület az alapszabályban nem előlátott vagy a
szervezet céljaihoz nem kötődő gazdasági tevékenységet végez, akkor
az egyesület maga, illetve a felelős vezetője külön is, pénzügyi büntetés-
sel sújtható. Ehhez hasonlóan akkor is, ha a gazdasági tevékenység az
egyesület tevékenységének meghatározó, többségi része, illetve az nem
szükséges az egyesület céljainak megvalósításához. Azonban az utóbbi
két kitétellel az a baj, hogy ezt a törvény pontosan nem írja körül, így
annak mértéke és tartalma bizonytalan.

Az egyesület azonban a gazdasági tevékenység végzése mellett
önállóan vagy más jogi személyekkel együtt alapítója lehet gazdasági
társaságnak is (részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, betéti
társaság). E szempontból semmilyen különbségtétel sincs téve a többi
jogi személlyel szemben. Egy egyesület elsősorban akkor fog külön gaz-
dasági társaságot alapítani, amennyiben a gazdasági tevékenysége már
meghatározó, többségi része az összes tevékenységének. A fő gond ezzel
az, hogy a törvény ezt a kérdést már végképp nem részletezi, másrészt
elég furcsa, hogy az egyesület által alapított gazdasági társaság
valójában már bármilyen gazdasági tevékenységet végezhet, hisz rá is
vonatkozik a gazdasági társaságok szabadságára vonatkozó szabály (ami
elvileg azt jelenti, hogy nem kell már neki kapcsolódnia az egyesület fő
céljaihoz és tevékenységéhez).
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Az�egyesület�vagyona:
Az egyesület vagyonát csak az alapszabályban lefektetett célok

megvalósítására használhatja fel. Vagyis az egyesület vagyonát nem
lehet felosztani a tagjai, a vezetői, a munkavállalói vagy bármelyik
másik személy között. Ez alól kivételt képez az egyesület céljai meg-
valósítása érdekében a fenti személyeknek kifizetett jutalmak, költ-
ségtérítések, útiköltségek, napidíjak, s a munkavállalók esetében pedig
munkabérek is.

Az egyesület kötelezettségeiért a teljes vagyonával felel, azonban
az egyesület tagjai és vezetősége ezekért nem felel a saját vagyonával is.
Kivételesen azonban a saját vagyonukkal is felelnek, ha az egyesület
vagyonát rosszindulatúan, magánvagyonukként vagy törvénytelenül
kezelték. Másrészt az egyesület szerveinek tagjai egyetemlegesen felel-
nek azokért a károkért, amivel az egyesületnek az általuk meghozott
döntéssel súlyosan, gondatlanul vagy szándékosan kárt okoztak (kivéve
azokat a tagokat, akik az ezzel a döntéssel ellentétes véleményüket
kérték a jegyzőkönyvben külön feltüntetni). 

Az egyesület megszűnésekor az egyesület vagyonát az alap-
szabályban megjelölt hazai non-profit jogi személy kapja, amely a
megszűnt egyesülethez hasonló célokkal rendelkezik. Amennyiben az
alapszabály nem jelölt meg ilyen szervezetet, illetve ha az egyesület a
tevékenységének betiltása miatt szűnt meg, akkor a vagyona tulajdon-
jogát a szerb állam kapja (illetve annak használati jogát az a helyi önkor-
mányzat, amelynek a területén volt az egyesület székhelye). 

KÜLFÖLDI�EGYESÜLET

Az új törvény meghozatala előtt Szerbiában a külföldi
egyesületeknek, illetve azok hazai képviseleteinek a tevékenysége nem
volt törvényileg szabályozva. Ezek a szervezetek korábban a
Külügyminisztérium írásbeli „engedélye” alapján folytathattak
tevékenységet az országban. 

Az új törvény lehetővé teszi külföldi egyesületek, illetve
nemzetközi szervezetek képviseleteinek a bejegyzését is, s a Szerbiában
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való állandó működésük előfeltétele e bejegyzés elvégzése. De ter-
mészetesen a külföldi egyesület egyes egyedi, nem állandó
tevékenységét (szemináriumon való részvétel, bemutató előadások
tartása, képzések szervezése, rendkívüli helyzetekben humanitárius
segély nyújtása stb.) megvalósíthatja külön képviselet bejegyzése nélkül
is. 

A külföldi egyesületek képviseleteit szintén a Gazdasági
Nyilvántartási Ügynökség végzi, még pedig a Külföldi egyesületek
jegyzékében. A képviseletek bejegyzésére, illetve törlésére alkalmazni
kell a törvénynek a hazai egyesületek bejegyzésére, illetve törlésére
vonatkozó szabályait, értelemszerűen a további specifikusságok
figyelembevételével. A már a törvény elfogadása előtt is Szerbiában
működő külföldi egyesületek szintén kötelesek az újraregisztrálásra (a
határidő itt azonban csak 3 hónap). 

A külföldi egyesület képviselete azonban nem rendelkezik jogi
személyiséggel, s így önállóan, a saját nevében nem is végezhet jog-
ügyleteket, hanem csak a külföldi egyesület nevére teheti azt meg.
Tevékenységének végzéséhez külföldről ideiglenesen hozhat be fel-
szerelést és egyéb tárgyakat is, valamint a devizaszámláján keresztül
kaphat pénzügyi eszközöket is.

BÜNTETŐ�RENDELKEZÉSEK

Az új törvény nem csak biztosítja az egyesülési jog maradéktalan
érvényesülését, hanem nagyon szigorú büntetési tételekkel elejét kíván-
ja venni az egyesületek törvénytelen működésének, illetve a deklarált
céljaiktól való eltérő tevékenységek végzésének. 

A törvény a gazdasági vétségek közé sorolja az egyesület által
végzett gazdasági tevékenységet, amely nincs kapcsolatban az egyesület
fő céljaival, azt nem látták elő az alapszabályban vagy pedig nem tel-
jesíti az adott tevékenységre a törvényben előlátott egyéb feltételeket. E
vétség fennforgása esetében magát az egyesületet 300.000 - 900.000
dinár közötti büntetéssel, míg az egyesület felelős személyét pedig
további 30.000 – 90.000 dinár büntetéssel sújtják.
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A törvény a többi szabálytalanságot a szabálysértési kategóriába sorolja,
s azokat egységesen az egyesület esetében 50.000 – 500.000 dinár
közötti összeggel, míg emellett az egyesület felelős személyét további
5.000 - 50.000 dinár közötti összeggel bünteti. Ezek a szabálysértések a
következők:

- a jegyzékbe bejegyzett neve vagy rövidített neve nem használatos a
céljaiban megjelölt tevékenységi területen,

- a jegyzéket vezetőnél a jegyzékben szereplő adatok változását nem
jelenti be 15 napon belül,

- a külföldi egyesület képviselete a jegyzékbe való bejegyzése előtt 
elkezdi tevékenységét,

- a törvénnyel, az alapszabályával vagy más alapvető okiratával 
ellentétes tevékenységet végez,

- túlnyomó részben, illetve a céljai megvalósításához szükségesnél 
nagyobb arányban végez gazdasági tevékenységet,

- a vagyonát nem kizárólag csak a céljai megvalósítása érdekében 
használja,

- az egyesület életében nem teszi lehetővé az alapszabályban előlátott
nyilvánosságot,

- munkájáról és a felhasznált támogatásokról készített jelentést nem 
teszi nyilvánossá, illetve azt nem juttatja el a támogatóhoz.

Emellett az egyesület felelős személye további 5.000 – 50.000
dinár büntetéssel sújtható, amennyiben a felszámolási eljárás
megindítását kimondó határozat meghozatalának vagy nyilvánosságra
hozatalának elmaradásáról nem értesíti a jegyzéket vezetőt.
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PÉNZÜGYI�SZABÁLYOK
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BEVEZETÉS

Minden bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező szervezet (s

így az egyesület is) köteles a Könyvelési törvénnyel (SZK Hivatalos

Közlönye, 46/06.) összhangban könyvelni és pénzügyi jelentéseket adni

a Szerbiai Nemzeti Banknak, az Adóhatóságnak, és ezentúl az újonnan

bejegyzett és már újraregisztrált szervezetek a Gazdasági Nyilvántartási

Ügynökségnek is. E jelentések formája és határideje a vonatkozó

könyvelési törvényekben vannak előírva. Az adott évi zárszámadás

(bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks) átadásának végső

határideje a következő év február 28-a. Minden egyesület, függetlenül,

hogy folytatott-e ügyvitelt, köteles átadni a zárszámadást a megfelelő

szerveknek (nem volt forgalma, üresen adja le a pénzügyi jelentést). 

A könyvelést az egyesületek olyan szakképzett könyvelőre

bízhatják, aki eleget tesz a törvény által előírt feltételeknek. Amennyiben

az egyesületnek nincs munkaviszonyban lévő könyvelője, megbízhat

más könyvelőt is, aki munkaviszonyban van más jogi személynél, s

rendelkezik a könyvelőre előírt feltételekkel (szakvizsga, hatósági

engedély stb.).

Az egyesületek a Könyvelési törvénnyel összhangban kettős

könyvelést vezetnek. A költségek általában az egyesület működésére

vonatkoznak, de emellett lehetnek pl. személyi kifizetések, program

költségek, amortizáció stb. Az egyesületeket a jövedelmük és a

jövedelem megvalósításának módja különbözteti meg egymástól,

amelyet pedig elsősorban az egyesület küldetése (céljai) határoznak

meg.
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MUNKAVISZONY�LÉTESÍTÉSE

Általános�szabályok:
A megalakult és a törvénnyel összhangban bejegyzett egyesület

alkalmazhat munkaerőt. Munkaviszony létesítésekor az alkalmazottnak
munkaszerződést kell kötnie a munkáltatójával (vagyis az egyesülettel).
A munkaszerződést az egyesület nevében az egyesület képviselője és a
munkavállaló írja alá, s az egyesület pecsétjével látják el. A szerződés
tartalmazza mind a munkáltató, mind a munkavállaló kötelezettségeit (a
szerződés egy mintapéldányát a cd-n találja meg).

Ha a munkaadó meg szeretné változtatni a már aláírt
munkaszerződésben szereplő feltételeket, akkor köteles előbb ajánlatot
(ponuda) felkínálni a munkavállalónak. Ha a munkavállaló az új
feltételeket elfogadta  és aláírta azt, akkor ez alapján
szerződésmellékletet (aneks ugovora) készítenek. Ez a két fél aláírásával
és a szervezet pecsétjével válik hatályossá (a melékletben nem érintett
kérdésekben továbbra is az eredeti szerződés rendelkezései érvényesül-
nek).

A�munkavállaló�bejelentése:
A munkavállalót a munkavállalástól számított 8 napon belül kell

bejelenteni. Amennyiben a bejelentés 8 napon túl történik, a munkaadó
a hivatalnak köteles írásbeli nyilatkozatot adni a késedelem okáról. A
nyilatkozatot a munkaadó hitelesíti (aláírással és pecséttel), de a
munkavállalónak is alá kell írnia, hogy egyezik a késedelem indoklásá-
val.

A munkavállaló bejelentése a következő űrlapokon történik:
- M 1 – nyugdíjbiztosítási bejelentő;
- M – egészségbiztosítási bejelentő. A munkavállaló mellett a 

munkavállaló minden olyan családtagjára is ki kell tölteni, akik 
részére betegkönyvet akarunk készíttetni;

- E 1 – a szabad munkahely meghirdetése a Nemzeti Munkaközvetítő
Szolgálat felé;
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- E 3 – értesítés a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat felé, hogy a 
munkavállaló munkába állt.

Az összes űrlapot a munkaadó aláírással és pecséttel látja el. 
A munkavállaló nyugdíjbiztosításának előfeltétele a ROD-1 űrlap

átadása, abban az esetben, ha már vannak munkavállalók a
munkaadónál, ezt nem kell ismét átadni. Ha a munkaadónál nincs ROD-
1 űrlap, akkor a munkavállaló bejelentése előtt a ROD-1 űrlappal együtt
az OPD űrlapot is be kell adni a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz és az
Egészségbiztosítási Intézetbe. A ROD-1 űrlaphoz a következő dokumen-
tumokat kell mellékelni:

- az egyesület bejegyző végzésének fénymásolata,
- az egyesület adóazonosító (PIB) számát tartalmazó igazolás 

fénymásolata, 
- a bankban aláírási joggal rendelkező személyek banki aláírási cím-

példánya (karton deponovanih potpisa),
- munkaszerződés,
- M 1-es űrlap.

Amennyiben a ROD-1-es űrlapban változtatásra van szükség (pl.
székhelyváltoztatás), az eljárás megegyezik a fent leírtakkal.

Az OPD űrlappal az M űrlapot kell beadni. A kitöltött ROD-1
űrlapot a Nyugdíjbiztosítási Alap, a kitöltött OPD űrlapot pedig az
Egészségbiztosítási Intézet területi irodájában kell beadni. 

Az egészségügyi könyv igényléséhez a következő okmányok
szükségesek:

- munkaszerződés,
- személyigazolvány fénymásolata,
- munkakönyv fénymásolata vagy a munkakönyv bemutatása,
- a régi egészségügyi könyv,
- M űrlap,
- M-2 űrlap fénymásolata, 
- OD-1 űrlap fénymásolata az utolsó kifizetett fizetésről.

A�kereset�kifizetése:
A munkavállaló egyik alapvető joga a keresethez (zarada) való

jog, amely az elvégzett munka után jár neki. A kereset nagyságát és
meghatározásának elemeit a munkaszerződés tartalmazza.
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Az érvényben lévő törvény értelmében a munkaadó köteles min-
den hónapra a fizetést elszámolni. Az elmúlt hónapra elszámolt fizetés-
nél kimutatott adót és járulékokat a munkaadó akkor is köteles befizetni
a hónap utolsó napjáig, ha a munkavállaló nettó fizetését nem is tudta
kifizetni, bizonyos pénzügyi nehézségekre hivatkozva. (pl. ha november
12-én készíti az októberi hónapra vonatkozó fizetés elszámolását, de a
fizetést nem tudja kifizetni,akkor is az itt kimutatott adót és járulékokat
legkésőbb november 30-ig be kell fizetnie, s az erről szóló jelentést le
kell adnia az Adóhivatal részére).
A fizetés kimutatásáról egy példányt a munkavállalónak is kézhez kell
kapnia. Ha nem történt meg a munkavállaló felé a kereset kifizetése,
akkor az elszámolás mellé egy értesítést is kell csatolni, pl. a következő
formában:

A fizetés elszámolásánál és a kifizetésekor a következő űrlapokat
kell kitölteni és leadni az Adóhivatalba:

- PP OPJ (jelentés – a fizetésre elszámolt és befizetett adóról), 
amelyhez mellékeljük a községenként befizetett adókimutatást,

- OD (jelentés – a fizetésre elszámolt és befizetett járulékokról).
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OBAVEŠTENJE ZAPOSLENOM

Isplata zarade zaposlenom po navedenom obračunu NIJE
IZVRŠENA zbog sledećih razloga:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Uplata doprinosa za socijalno osiguranje shodno članu 51. stav.
3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na
osnovicu od  _____________dinara JE - NIJE izvršena.

Odgovorno lice:

__________________



A fizetés után fizetendő adót és járulékokat (a munkavállaló,
valamint a munkaadó terhére) a következő kulcsok alapján kell elszá-
molni:

A fizetés elszámolásakor egy meghatározott összeg adóked-
vezmény alá esik, ez pillanatnyilag 5.938,00 dinár. Ez az összeg 2009.
február 1-étől 2010. január 31-éig érvényes. A járulékok legkisebb havi
alapja 15.454,00 dinár, ami 2009. november 1-től 2010. január 31-éig
érvényes. A minimális fizetés nettó órabére 2009. júliusától - decem-
beréig 87,00 dinár.
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Sorszám Adó vagy járulék megnevezése Kulcs(%)

A�munkavá l l a l ó � t e r h é re
1. Adó 12,00
2. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 11,00
3. Kötelező egészségbiztosítási járulék 6,15
4. Munkanélküli járulék 0,75
5. Ö s s z e s e n 29,90

A�munkaadó � t e r h é re
6. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 11,00
7. Kötelező egészségbiztosítási járulék 6,15
8. Munkanélküli járulék 0,75
9. Ö s s z e s e n 17,90



TÉRÍTMÉNY�KIFIZETÉSE�MUNKA-
VISZONY�LÉTESÍTÉSE�NÉLKÜL

(hazai�és�külföldi�magánszemélyek�részére)

A törvény lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben magánsze-
mély munkaviszony létesítése nélkül is munkát végezzen az egyesület-
ben, s ezért jövedelemben is részesülhet.

Leggyakrabban előforduló ilyen esetek:
- Vállalkozási szerződés (Ugovor o delu)
- Szerzői jogdíj (Prihodi od autorskih prava)
- Szakmai továbbképzésről szóló szerződés (Ugovor o stručnom 

osposobljavanju i usavršavanju)

1.�Vállalkozási�szerződés

Általános�szabályok:
A Munkaviszonyról szóló törvény 199. §-a alapján a munkaadó

magánszemélyekkel szerződést köthet bizonyos munkák elvégzésére.
Amennyiben az adott feladat nem tartozik a munkaadó
alaptevékenységébe, akkor vállalkozási szerződés keretében tudja e
munkát elvégeztetni.

A szerződés megkötése írásban történik. A szerződésnek a
kötelező elemei közé tartozik többek között a megrendelő és a vál-
lalkozó adatai, a teljesítés határideje, a vállalkozói díj nagysága és
kifizetésének  határideje. A szerződésben szerepelhet a szerződésszegés
szabályai is. A szerződés végén mindkét fél aláírása szükséges. Az
egyesület képviselője azt bélyegzőjével is ellátja (a szerződés egy
mintapéldányát a cd-n találja meg).
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Az egyesület a vállalkozási díj kifizetésekor köteles adót és
járulékot is elszámolni. Attól függően, hogy a természetes személy,
akivel megkötötte a szerződést a munka elvégzésére, munkaviszonyban
van-e például más jogi személynél, nyugdíjas, tanuló vagy munkanélküli
- a járulék elszámolása is változik. 

A szerződésben szereplő összeg lehet bruttó (vagyis tartalmazza
az adót és a járulékot is) vagy nettó értékben (amely tisztán, levonás
nélkül a magánszemélyt illeti meg) megadva. A törvény 85. §-a alapján
a vállalkozási szerződés szerint megvalósított jövedelem a magánsze-
mély olyan fizetésének számít, amelyre a kifizető adót és járulékot köte-
les elszámolni, levonni, és befizetni az előírt számlákra a kifizetés
időpontjában. 

A�vállalkozási�díj�után�fizetendő�járulékok�és�adók:
A vállalkozási szerződés alapján megvalósított jövedelemre a

következő járulékokat, illetve adót kell kifizetni:
a) jövedelemadó: 20 % (az adóalapra számolva)

Az adóalapot úgy kapjuk meg, hogy a bruttó összegből (bruttó 
térítményből) levonunk  20 %-ot az előirányzott költségek címén, s 
az így kapott különbséget szorozzuk meg a 20 %-os 
jövedelemadóval. Az előirányzott költségek függetlenül attól, hogy 
léteznek-e vagy sem, mindegyik vállalkozási szerződésből levonan-
dók (Megjegyzés: 2005. január 1-e óta a vállalkozási szerződés 
alapján megvalósított jövedelem elszámolásánál nincs lehetőség a 
valós költségeknek, mint például az útiköltségnek, az üzemanyagnak,
az elszállásolásnak stb. jóváírására).

b) nyugdíj és rokkant biztosítási járulék: 22 % 
Az alapot ugyan az az összeg képezi, mint amelyre a jövedelemadót
számoltuk (a bruttó összegből levonva a 20% előírt költség).

c) egészségbiztosítási járulék: 12,3 % 
Amennyiben a magánszemélynek, akivel a vállalkozási szerződést 
kötjük, nincs más alapon egészségbiztosítása, akkor ezt a járulékot is
el kell számolnunk. Ellenkező esetben, amennyiben más jogcímen 
van már egészségbiztosítása, akkor viszont nem kell befizetni.
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Különböző�szorzószámok�használata:
A vállalkozási szerződésben a munka értékét nettó összegben is

meghatározhatjuk, ebben az esetben a következő szorzószámmal szá-
moljuk át, vagyis bruttósítunk (B – bruttó összeg, N – nettó összeg): 
B = N x 1,506024. Ezt a szorzószámot akkor használjuk, ha  a
szerződésben szereplő munkát végző személynek van már egészségbiz-
tosítása valamilyen más jogcímen (pl. munkaviszonnyal rendelkezik
valahol, nyugdíjas stb.). A  jövedelemadót  minden esetben a 20 %-kal
csökkentett alapra számoljuk el. A jövedelemadó szintén 20 %-os. Amire
az adót számoltuk, ugyanarra az összegre számoljuk rá a 22 %-os
nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékot is (lásd az 1-es példát).

B = N x 1,768034 
Amennyiben a munkát végző személynek nincs máshol egészség-

biztosítása, akkor a vállalkozási szerződés alapján megvalósított térít-
ményre el kell számolni a 20 %-os jövedelemadót, a 22 %-os nyugdíj-
és rokkantbiztosítási járulékot és a 12,30 %-os egészségbiztosítási
járulékot (lásd a 2-es példát).

B = N x 1,1904762
Amikor a munkát végző személy után csak az adót kell befizetni

(pl. önálló művészek, külföldi személyek, vagy olyan személyek, akik
az adott év folyamán a legmagasabb megszabott évi járulék fizetése
miatt fel vannak mentve a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék fizetése
alól, lásd a 3-as példát.

Kitöltendő�nyomtatványok:
Kifizetéskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni és beadni:

- PP OPJ-6 (az adó és járulékok elszámolásáról) és a községenként 
befizetett adókimutatást az adóhivatal részére, 

- M-UN vagy M-UN/K (nyugdíjbiztosítási járulék) a Nyugdíj- és 
Rokkantbiztosítási Alap részére.

- M1 bejelentőt a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap részére, 
amennyiben nincs munkaviszonyban.
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Bankszámlaszámok:
Az adót és a járulékokat a következő bankszámlákra kell

befizetni:
a) Lakossági jövedelemadó: 840-711191843-30;
b) Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék:

- munkaviszonyban van vagy nyugdíjas: 840-721117843-60,
- önálló vállalkozó vagy nincs más alapon nyugdíj- és rokkantbiz

tosítása: 840-721315843-88,
- földműves biztosítása van: 840-721316843-95;

c) Egészségbiztosítási járulék, amennyiben a magánszemélynek nincs
más alapon egészségbiztosítása: 840-721323843-47.

Konkrét�példák:

Példa / 1.
Vállalkozási szerződést kötöttünk egy nyugdíjas személlyel,

akinek a feladata az egyesület irodahelyiségének feltakarítása. Nettó
2.000,00 dinár összegben határoztuk meg a munka ellenértékét.

Elszámolása a következő (a táblázat középső oszlopában szereplő
számok az egyes sorok sorszámát jelöli – ez a szabály a későbbi tábláza-
tokra is vonatkozik):
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1. Nettó összeg 2.000,00
2. Szorzószám 1,506024
3. Bruttó jövedelem (1 x 2) 3.012,05
4. Előírt  költségek - 20 %   (3 x 20 %) 602,41
5. ADÓALAP 2.409,64
6. Lakossági jövedelemadó - 20 %  (5 x 20 %) 481,93
7. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék - 22 % (5 x 22 %) 530,12
8. Egészségbiztosítási járulék -12,3 %  (5 x 12,3 %) -
9. Kifizetendő�összeg�(3�–�6�–�7�-�8) 2.000,00



Példa / 2. 
Vállalkozási szerződést kötöttünk egy személlyel, akinek nincs

egészségügyi biztosítása. A feltételek azonosak az előbbivel.

Példa / 3.
Vállalkozási szerződést kötöttünk külföldi személlyel. A

feltételek azonosak az előbbivel.
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1. Nettó összeg 2.000,00
2. Szorzószám 1,768034
3. Bruttó jövedelem (1 x 2) 3.536,07
4. Előírt  költségek - 20 %   (3 x 20 %) 707,21
5. ADÓALAP 2.828,86
6. Lakossági jövedelemadó - 20 %  (5 x 20 %) 565,77
7. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék - 22 % (5 x 22 %) 622,35
8. Egészségbiztosítási járulék -12,3 %  (5 x 12,3 %) 347,95
9. Kifizetendő�összeg�(3�–�6�–�7�-�8) 2.000,00

1. Nettó összeg 2.000,00
2. Szorzószám 1,1904762
3. Bruttó jövedelem (1 x 2) 2.380,95
4. Előírt  költségek - 20 %   (3 x 20 %) 476,19
5. ADÓALAP 1.904,76
6. Lakossági jövedelemadó - 20 %  (5 x 20 %) 380,95
7. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék - 22 % (5 x 22 %) -
8. Egészségbiztosítási járulék -12,3 %  (5 x 12,3 %) -
9. Kifizetendő�összeg�(3�–�6�–�7�-�8) 2.000,00
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2.�Szerzői�jogdíj

Általános�szabályok:
A Szerzői és rokon jogokról szóló törvény (Zakon o autorskom i

srodnim pravima, „Sl. list SCG”, 61/2004.) 1. §-ban a szerzői jog fogal-
ma alatt a törvény az irodalmi, a tudományos, a szakmai vagy a művészi
alkotások felett az alkotó jogát érti.

A törvény alapján szerzői jogdíjnak számít az a térítmény, amelyet
a szerző vagy más, a törvénnyel összhangban meghatározott magán-
személy, mint adókötelezett, megvalósít.  Különösen a következő
alkotások után valósulhat ez meg: 

- írott művek (könyvek, brosúrák, cikkek, fordítások, 
számítógépes programok),

- szóbeli művek (előadások, beszédek),
- előadott művek (színdarabok, zenés színdarabok, koreográfiák, 

pantomimek, folklór előadások),
- zeneművek, szöveggel vagy szöveg nélkül,
- filmalkotások (mozi- vagy televíziós filmek),
- képzőművészeti alkotások (festmények, rajzok, vázlatok, 

grafikák, szobrok),
- építészeti alkotások, művészi és ipari formatervezés 

felhasználásával,
- térképészeti művek (földrajzi és helyszínrajzi térképek),
- tervek, vázlatok, makettek, fényképek,
- színházi rendezés,
- egyéb szerzői művek.

Az�adókötelezett�és�az�adóalap:
Az adókötelezett az a személy, aki mint szerző, szerzői joggal

vagy ipari joggal rendelkezik, s ennek alapján térítményre jogosult (a
továbbiakban: szerző). Adókötelezett másrészt a szerzői jogot öröklő
személy (a szerző gyermeke, felmenője, házastársa stb.), illetve minden
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olyan más személy is, aki a szerzői vagy ipari jog alapján térítményt kap
(pl. odaajándékozzák neki a jogot vagy megvásárolja azt).

A szerzői jogok esetében az alkotás alapján a szerzőnek járó térít-
ményt kell megadóztatni.  Fontos az adókötelezettek megkülönböztetése
a fent leírt három eset alapján, mivel az adóalap nagyságát ez alapján
tudjuk meghatározni, másrészt szerepet játszik a szerzői jog alapján járó
térítmény időbeli meghatározásánál is (szerződési mintát a cd-n talál-
nak).

Azok az alkotások ugyanis, amelyek több éven keresztül
keletkeztek, a jövedelem meghatározásakor az adókötelezett kérelme
alapján annyi egyenlő részre oszthatóak, ahány év kellett annak meg-
alkotásához. Ebben az esetben minden évben a jövedelemnek arra az
évre eső része képezi az adóalapot. Az adóalapot a szerzői, az ahhoz
hasonló és az ipari jogok esetében úgy kell meghatározni, hogy a bruttó
jövedelemből kivonjuk azokat a költségeket, amelyek az adókötelezett
személynél jelentkeztek a jövedelem megvalósításakor, kivéve, ha erről
a törvény másként rendelkezik.

A�levonható�költségek:
A bruttó jövedelemből levonandó költségek az előírt vagy valós

költségek. A törvény ezeket a költségeket csak a szerzőnek és a szerzői
jog tulajdonosainak ismeri el, az örökösöknek és más
magánszemélyeknek, akik jogosultak a szerzői jog alapján, már nem.
Kivételesen az előírt költségek azoknak a szerzőknek sem ismerhetőek
el, akik a jogdíjat szabadalom, kis szabadalom, védjegyek, egyedi
minták és műszaki fejlesztések alapján valósítják meg.

Az  előírt költségek részarányait a Lakossági jövedelmadóról
szóló törvény 56. §-a határozza meg. 

A szerzői jogokból eredő jövedelem utáni adózást a 2009. június
9-én megjelent törvénymódosítás (SZK Hivatalos Közlönye, 44. sz.) írja
elő, amely 2009. június 10-én lépett hatályba. E törvénymódosítás
különböző csoportokra osztotta a szerzői műveket, s ezek alapján
különböző mértékű költségarányt ismert el esetükben.

Ez a változás szerint az adóköteles szerzőnek, valamint a szerzői
jogra jogosultnak a következő előírt költségei ismerhetők el:
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- az első csoportba tartozó szerzői művek esetében 50 % (az első 
törvényben ez 60 %-os volt, majd utána csökkentették le 30 %-ra, s
ezt módosították 50 %-ra)

- a második csoportba tartozó szerzői művek esetében 43 % (az első
törvényben ez 50 %-os volt, majd utána csökkentették le 20 %-ra, s
ezt módosították 43 %-ra)

- a harmadik csoportba tartozó szerzői művek esetében 34 % (az első
törvényben ez 40 %-os volt, majd utána csökkentették le 20 %-ra, s
ezt módosították 34 %-ra)

Szorzószámok�a�bruttó�összegre�való�átszámoláshoz:
Nettó összegből bruttóra való átszámoláshoz szükséges

szorzószámok (koefficiensek) a következő táblázatban találhatóak meg.
A táblázat tartalmazza a szerzői műveknek a fenti három csoportba való
sorolását, az egyes csoportok szerint az előírt költségek magasságát,
valamint az információt, hogy a szerző az adó és járulék szempontjából
hova tartozik.
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s.
sz.

Leírás

A 
meg-

szabott
költ-
ségek
rész-

aránya
a brut-

tó
jövedel-

men
belül

Átszámolási szorzószám a bruttó összegre
Fizet szemé-
lyi jövede-
lemadót és
nyugdíj- és
rokkantbiz-

tosítási
járulékot
(PIO), de
nem fizet

egészségbiz-
tosítási

járulékot

Fizet  
személyi
jövedelm-

adót,
nyugdíj- és

rokkantsági-,
valamint

egészségbiz-
tosítási

járulékot is

Önálló
művészek és

külföldi
állampol-

gárok (nem
fizetik a

járulékokat)

1.

Szobrászművek,művészi
kerámiák,mozaikok,
intarzia, művészi fotók,
falra festett képek, freskók,
grafikák, divattervezés, stb.

50% 1,265822785 1,372683596 1,1111111



A�kötelező�adó�és�járulékok�elszámolása:
Az Adótörvény 58. §-a alapján a szerzői jogok és más hasonló

jogok, valamint az ipari jogok után 20 %-os adót kell fizetni. A meg-
valósított térítmény a magánszemély olyan jövedelmének számít ugya-
nis, amelyre adót és járulékot köteles elszámolni, levonni és befizetni az
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2.

Festmények, grafikák,
ipari makettek és minták
megformálása, látvány-
kommunikációs, belső
épülettervezési munkák,
tértervezési művek,
kertészeti művek,
felügyelet művészi bel-
sőépítészeti és külső-
építészeti munkák esetén,
tértervezés a kertészet-
ben minták és makettek
előállításával, díszletter-
vezési megoldások,
tudományos, szakmai,
irodalmi művek, fordí-
tás, zeneművek, filmek,
restaurálási munkák és
konzerválás a kultúra és
művészet terén, zene-
művek és dalok előadá-
sa, színművek, versek,
prózák előadása, filmek
felvételezése stb.

43% 1,314751512 1,448246897 1,12866817

3.

Népzenei és könnyűzenei
szórakoztató műsorok,
hanganyagok, videó-
anyagok, műsorok
előállítása, adatbankok
létrehozása, más szerzői
jogok amelyek nem sorol-
hatók az 1. és 2. sorszám
alá.

34% 1,383508578 1,558554908 1,15207373



előírt számlákra a térítmény kifizetésének időpontjában. Konkrétan a
következő adót és járulékokat:

- 20%-os jövedelemadó, az adóalapra számolva (az adóalapot úgy 
kapjuk meg, hogy a bruttó összegből kivonjuk az előírt 50%-ot, 
43%-ot vagy 34%-ot, attól függően, hogy a jogosult személy az 
előzőleg megadott táblázat szerint melyik csoportba tartozik),

- 22%-os nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék ugyanarra az 
adóalapra számolva, mint azt az előző pontban részleteztük,

- 12,3%-os egészségbiztosítási járulék, amennyiben a magán-
személynek nincs más alapon egészségbiztosítása, ugyanazon 
adóalapra elszámolva, mint az előző két esetben (ellenkező eset-
ben, amennyiben van egészségbiztosítása, akkor nem kell e 
járulékot fizetni).

Amennyiben a szerzői jogok és más hasonló jogok, valamint az
ipari jogok nettó összegben vannak meghatározva, akkor a
szorzószámokkal számoljuk át őket bruttóra.

Példa / 1. 
A  szerzői jogdíj összege nettó 10.000,00 dinár. A művész az első

csoportba tartozik, ahol 50%-os előírt költséget vonhatunk le. Adót,
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot kell elszámolnunk, mivel nincs
más alapon biztosítása.
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1. Nettó összeg 10.000,00
2. Szorzószám 1,3726836
3. Bruttó jövedelem (1 x 2) 13.726,83
4. Megszabott költség százaléka 50 %
5. Előirányzott költségek összege (3 x 4) 6.863,41
6. ADÓALAP (3 – 5) 6.863,41
7. Lakossági jövedelemadó - 20 % ( 6 x 20 %) 1.372,68
8. Nyugdíj- és rokkantbiztоsítási járulék - 22 % (6 x 22 %) 1.509,95
9. Egészségbiztosítási járulék - 12,3 % (6 x 12,3 %) 844,20
10. Kifizetendő�összeg�(3�–�7–�8�–�9) 10.000,00
11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 13.726,83
12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 3.726,83



Könyvelése:
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523… Szerzői jogdíj költsége 13.726,83

465…

Szerződéses térítmény
kötelezettség magánszemély felé 10.000,00

489...
Egyéb adó- és járulékkötelezettség 1.372,68

1.509,95
844,20   

Szerzői jogdíj elszámolása

465... Szerződéses térítmény
kötelezettség magánszemély felé 10.000,00

489... Egyéb adó- és járulékkötelezettség 1.372,68
1.509,95

844,20

241…
Banki számla 13.726,83

A szerzői jogdíj kifizetésre került.
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Példa / 2.
A  szerzői jogdíj összege nettó 10.000,00 dinár. A művész a

második csoportba tartozik, ahol 43%-os előírt költséget vonhatunk le.
Adót, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot kell elszámolnunk, mivel
nincs más alapon biztosítása.
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Szorzószám 1,44824689

3. Bruttó jövedelem (1 x 2) 14.482,46

4. Megszabott költség százaléka 43 %

5. Előirányzott költségek összege (3 x 4) 6.227,46

6. ADÓALAP (3 – 5) 8.255,00

7. Lakossági jövedelemadó - 20 % ( 6 x 20 %) 1.651,00

8. Nyugdíj- és rokkantbiztоsítási járulék - 22 % (6 x 22 %) 1.816,10

9. Egészségbiztosítási járulék - 12,3 % (6 x 12,3 %) 1.015,36

10. Kifizetendő�összeg�(3�–�7–�8�–�9) 10.000,00

11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 14.482,46

12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 4.482,46



Példa / 3.
A szerzői jogdíj összege nettó 10.000,00 dinár. A művész a har-

madik csoportba tartozik, ahol 34%-os előírt költséget vonhatunk le.
Adót, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot kell elszámolnunk, mivel
nincs más alapon biztosítása.
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Szorzószám 1,55855490

3. Bruttó jövedelem (1 x 2) 15.585,54

4. Megszabott költség százaléka 34 %

5. Előirányzott költségek összege (3 x 4) 5.299,08

6. ADÓALAP (3 – 5) 10.286,46

7. Lakossági jövedelemadó - 20 % ( 6 x 20 %) 2.057,29

8. Nyugdíj- és rokkantbiztоsítási járulék - 22 % (6 x 22 %) 2.263,02

9. Egészségbiztosítási járulék - 12,3 % (6 x 12,3 %) 2.263,02

10. Kifizetendő�összeg�(3�–�7–�8�–�9) 10.000,00

11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 15.585,54

12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 5.585,54



Példa / 4.
A szerzői jogdíj összege itt is nettó 10.000,00 dinár és az első

csoportba tartozik, azonban a művész munkaviszonyban van és van
egészségbiztosítása.
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Szorzószám 1,265822785

3. Bruttó jövedelem (1 x 2) 12.658,22

4. Megszabott költség százaléka 50 %

5. Előirányzott költségek összege (3 x 4) 6.329,11

6. ADÓALAP (3 – 5) 6.329,11

7. Lakossági jövedelemadó - 20 % ( 6 x 20 %) 1.265,82
8. Nyugdíj- és rokkantbiztоsítási járulék - 

22 % (6 x 22 %) 1.392,40

9. Egészségbiztosítási járulék - 12,3 % (6 x 12,3 %) -

10. Kifizetendő�összeg�(3�–�7–�8�–�9) 10.000,00

11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 12.658,22

12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség
(7+8+9) 2.658,22
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Példa / 5.
A szerzői jogdíj összege  nettó 10.000,00 dinár, azonban a művész

külföldi állampolgár.
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Szorzószám 1,111111

3. Bruttó jövedelem (1 x 2) 11.111,11

4. Megszabott költség százaléka 50 %

5. Előirányzott költségek összege (3 x 4) 5.555,55

6. ADÓALAP (3 – 5) 5.555,55

7. Lakossági jövedelemadó - 20 % ( 6 x 20 %) 1.111,11

8. Nyugdíj- és rokkantbiztоsítási járulék - 22 % (6 x 22 %) -

9. Egészségbiztosítási járulék - 12,3 % (6 x 12,3 %) -

10. Kifizetendő�összeg�(3�–�7–�8�–�9) 10.000,00

11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 11.111,11

12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 1.111,11
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Valós�költségek�elismerése�a�szerzői�jogdíj�kifizetésénél:
Az előírt költségek elismerésére jogosult szerzők igényelhetik,

hogy a törvény által elismert költségek helyett a valós költségeket szá-
molhassák el (ez a gyakorlatban azonban nagyon ritkán történik meg). A
következő valós költségek ismerhetők el:

- az illetékes szerv által kiállított bizonylat alapján illetékek és egyéb
költségek, amelyek a szabadalom, a kis szabadalom, a védjegy, az 
egyedi minták, a műszaki fejlesztések védelmére fizetendőek,

- tervrajzok, műszaki leírások elkészítésekor létrejött költségek. A 
tervrajzok és a műszaki leírások elkészítésében résztvevő szakem-
ber bizonylatot állít ki és azt az illetékes szerv felé beadott doku-
mentációhoz csatolja. E költségek valóságáról kötelező egy szak-
mai véleményt is mellékelni a feltalálók illetékes szervezetétől. 

- a szerzői jog levédéséhez szükséges prototípus előállítási költségei,
amennyiben a szerzői jog levédése megtörtént. Természetesen 
dokumentálni kell a költségek valóságosságát.

E ritkán előforduló esetekben a táblázatban megadott
szorzószámok nem alkalmazhatóak, hanem a következő módon kell
elszámolnunk:
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Példa / 6.
A szerző fizeti a 20 %-os személyadót, a 22 %-os nyugdíj- és

rokkantbiztosítási járulékot, valamint a 12,3 %-os egészségügyi biz-
tosítási járulékot is: 

Bruttó = valós költségek + (Nettó x 2,1881838)
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Valós költségek 1.500,00

3. Összesen (1 +  2) 11.500,00

4. Bruttóra való átszámolás: 
1.500,00 + (10.000,00 x 2,1881838) 23.381,83

5. Bruttó térítmény 23.381,83

6. Valós költségek dokumentumok alapján 1.500,00

7. ADÓALAP (5 – 6) 21.881,83

8. Lakossági jövedelem adó - 20 % (7 x 20 %) 4.376,37

9. Nyugdíj- és rokkantbiztоsítási járulék - 
22 % (7 x 22 %) 4.814,00

10. Egészségbiztosítási járulék - 12,3 % (7 x 12,3 %) 2.691,46

11. Kifizetendő�összeg�(7�–�8–�9�-10�) 10.000,00



Példa / 7.
A szerző fizeti a személyadót és rokkantbiztosítási járulékot

(PIO), de nem fizeti az egészségbiztosítási járulékot: 

Bruttó = valós költségek + (Nettó x 1,7241379)
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Valós költségek 1.500,00

3. Összesen (1 +  2) 11.500,00

4. Bruttóra való átszámolás: 
1.500,00 + (10.000,00 x 1,7241379) 18.741,38

5. Bruttó térítmény 18.741,38

6. Valós költségek dokumentumok alapján 1.500,00

7. ADÓALAP (5 – 6) 17.241,38

8. Lakossági jövedelem adó - 20 % (7 x 20 %) 3.448,28

9. Nyugdíj- és rokkantbiztоsítási járulék - 
22 % (7 x 22 %) 3.793,10

10. Egészségbiztosítási járulék - 12,3 % -

11. Kifizetendő�összeg�(7�–�8–�9�-10�) 10.000,00



Példa / 8.
A szerző csak adót fizet, nem fizet járulékokat ( pl. kiskorú sze-

mély): 

Bruttó = valós költségek + (Nettó x 1,25)

Kitöltendő�nyomtatványok:
Kifizetéskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni és bead-

ni:
- PP OPJ-2 (az adó és járulékok elszámolásáról) az Adóhivatal 

részére, 
- M-UN vagy M-UN/K (nyugdíjbiztosítási járulék) a Nyugdíj- és 

Rokkantbiztosítási Alap részére,
- M1/SP, M2/SP bejelentőt és kijelentőt a Nyugdíj- és 

Rokkantbiztosítási Alap részére.

Bankszámlaszámok:
Az elszámolt adót és járulékokat a következő bankszámlákra kell

befizetni (aszerint kell kiválasztani őket, hogy a magánszemély, akivel a
szerződést kötöttük, melyik csoportba tartozik):

66

1. Nettó összeg 10.000,00

2. Valós költségek 1.500,00

3. Összesen (1 +  2) 11.500,00

4. Bruttóra való átszámolás: 
1.500,00 + (10.000,00 x 1,25) 14.000,00

5. Bruttó térítmény 14.000,00

6. Valós költségek dokumentumok alapján 1.500,00

7. ADÓALAP (5 – 6) 12.500,00

8. Lakossági jövedelem adó - 20 % (7 x 20 %) 2.500,00

9. Nyugdíj- és rokkantbiztоsítási járulék - 22 % -

10. Egészségbiztosítási járulék - 12,3 % -

11. Kifizetendő�összeg�(7�–�8–�9�-10�) 10.000,00



a) Lakossági jövedelemadó: 840-711131843-95,
b) Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék:

- ha az adókötelezett személy munkaviszonyban van vagy nyugdíjas:
840-721117843-60,

- ha az adókötelezett személy önálló vállalkozó, vagy nincs más 
alapon nyugdíj- és rokkantbiztosítása: 840-721315843-88,

- ha földműves biztosítása van: 840-721316843-95,
c) Egészségbiztosítási járulék, amennyiben a magánszemélynek nincs 

más alapon egészségbiztosítása: 840-721324843-54.

3.�Az�előadóművész

Általános�szabályok:
Az előadóművész valójában szintén a szerzői jogdíj alá tartozik,

azonban külön, részletesebb ismertetését az igazolja, hogy az
egyesületek életében hangsúlyos szerepet játszik a különböző ren-
dezvények szervezése, amely általában előadóművészek fellépésével
valósul meg.

A Szerzői és hasonló jogokat szabályozó törvény 111. §-a
fogalmazza meg az előadóművész fogalmát: előadóművész az a
személy, aki előadóként szerepel, vagyis előad egy adott művet (pl.
zenész, színész, táncos, énekes, karmester stb.). Így az előadás kapcsán
ő is alkotóként szerepel, mint az előadás létrehozója. Az előadás
létrejöttét segítő egyének, műszaki segítséget nyújtó személyek azonban
nem tartoznak az előadóművészek fogalmába.

Az előadóművészek esetében a járulékok megfizetése, az erre
vonatkozó törvényekkel összhangban, attól függ, hogy az előadó-
művész:

- önálló tevékenységet folytató előadóművész vagy pedig
- szerződéses jövedelmet megvalósító előadóművész.

Önálló�előadóművész�fogalma:
Az önálló előadóművész fogalma a Járulékokról szóló törvény 

6. § 1. bekezdésének 16. pontjában van meghatározva. Az önálló
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előadóművész biztosítással rendelkező magánszemély, aki önállóan
végez előadóművészi vagy más munkát a kultúra területén. E
tevékenység a törvényekkel összhangban valamely művészi társulásnál
van bejegyezve, és a személynek más alapon nincs biztosítása.

A Kultúra terén végzett önálló tevékenységet szabályzó törvény 3.
§-a szerint pedig azok számíthatnak önálló művésznek, akik művészi
vagy kulturális tevékenységet folytatnak,  s ezzel a tevékenységgel
kapcsolatos részletes adatokat kötelezően nyilvántartásba kell vétetni a
törvényben felsorolt intézmények valamelyikében. E törvény 4. §-ával
összhangban ezek az intézmények vezetik az önálló előadóművészek
működéséhez szükséges nyilvántartás többi adatát is. A nyilvántartásnak
kötelezően tartalmaznia kell a tevékenység megnevezését, a
tevékenység kezdetének és befejezésének a dátumát is. Az intézmény a
bejegyzett adatokról a művésznek bizonylatot ad ki. A törvény 6. §-a
szerint önálló előadóművésznek az a személy számít, aki rendelkezik az
említett bizonylattal.

A felsoroltak mellett az önálló előadóművészekre jellemző még a
következő:

- olyan önálló tevékenységgel foglalkoznak, amely tevékenység a 
művészi tevékenységek közé van besorolva,

- e tevékenység végzése az alapvető jövedelemforrásuk,
- s más alapon nincsenek biztosítva.

Térítményben� részesülő� önálló� előadóművész� adóelszámolá-
sa:

Szerződés alapján a megbízó, az előadásért járó pénzösszeg
kifizetése pillanatában, köteles a lakossági jövedelemadót is elszámolni
és kifizetni. Viszont csak lakossági jövedelemadót kell elszámolnia
(járulékokat pedig nem), 20 %-os adókulcsot alkalmazva. Az adóalapot
(amelyre a 20 %-os adót számoljuk rá) úgy kapjuk meg, hogy a bruttó
összegből kivonjuk az előírt költségeket (ez 34 % a bruttó összegre alka-
lmazva).

A járulékokat pedig az előadóművész fizeti a magvalósított
jövedelme után az Adóhatóság által kiadott végzéssel összhangban. 

Ha  az előadásért járó összeg nettó (amennyit az előadóművész
kézhez kap) bruttósítani kell, akkor a következő szorzószámot kell alkal-
mazni:  

Bruttó  = Nettó x 1,15207373 
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Példa / 1.
Szerződés alapján az önálló előadóművész 10.000,00 dinár nettó

összegért lép fel egy meghatározott rendezvényen. A kifizetéskor a
következő elszámolást kell elvégezni:

Leadandó�nyomtatványok�önálló�előadóművész�esetében:
Az adó kifizetésekor a PP OPJ-2-es nyomtatványt kell kitölteni és

az Adóhivatalban leadni. 

Szerződéses�jövedelmet�megvalósító�előadóművész�fogalma:
Szerződéses jövedelmet megvalósító előadóművészek közé azok

a személyek tartoznak, akik nem főállásszerűen, hanem csak a
szabadidejükben foglalkoznak előadó művészettel, a kiegészítő
jövedelem megvalósítása céljából. 

Ők nem tartoznak az önálló előadóművészek fogalma alá, mivel:
- nincsenek bejegyezve a törvényben említett intézmények egyikénél

sem, és bizonylattal nem rendelkeznek,
- alapvető jövedelemforrásuk nem az előadásból származik.

Szerződéses� jövedelmet� megvalósító� előadóművész� adó-� és
járulék�elszámolása:

A Jövedelem utáni adótörvény 52.a §-a szerint az így meg-
valósított jövedelem a szerzői  joghoz hasonló jövedelembe sorolható.
Azonban míg az önálló előadóművész esetében csak a lakossági
jövedelemadó kerül elszámolásra és kifizetésre, addig a szerződéses
jövedelmet megvalósító előadóművész esetében kötelesek vagyunk
elszámolni emellett a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is.
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Szorzószám 1,15207373

3. Bruttó összeg (1 x 2) 11.520,74

4. Előírt  költség (3 x 34 %) 3.917,05

5. Adóalap (3 – 4) 7.603,69

6. Lakossági jövedelemadó ( 5 x 20 %) 1.520,74

7. Nettó összeg (3.sor – 6.sor) 10.000,00



Példa / 2.
Szerződés alapján a szerződéses jövedelmet megvalósító

előadóművész 10.000,00 dinár nettó összegért lép fel egy meghatározott
rendezvényen. Az előadóművésznek nincs egészségügyi biztosítása, s
így a lakossági jövedelemadó mellett elszámolásra kerül a nyugdíj- és
rokkant-, valamint az egészségbiztosítási járulék is. Elszámolása a
következő:
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Szorzószám 1,55855490

3. Bruttó összeg (1 x 2) 15.585,54

4. Előírt  költség (3 x 34 %) 5.299,08

5. Adóalap (3 – 4) 10.286,46

6. Lakossági jövedelemadó ( 5 x 20 %) 2.057,29

7. Nyugdíjbiztosítási járulék (5 x 22 %) 2.263,02

8. Egészségbiztosítási járulék (5 x 12,3 %) 1.265,23

9. Nettó összeg (3 – 6 – 7 – 8) 10.000,00



Példa / 3.
Szerződés alapján a szerződéses jövedelmet megvalósító

előadóművész 10.000,00 dinár nettó összegért lép fel egy meghatározott
rendezvényen. Az előadóművésznek van egészségügyi biztosítása, s
ebben az esetben a lakossági jövedelemadó mellett csak a nyugdíj- és
rokkantbiztosítási járulék kerül elszámolásra. Elszámolása a következő:

Kitöltendő� nyomtatványok� szerződéses� jövedelmet
megvalósító�előadóművész�esetében:

Az adó és járulékok kifizetésekor a következő nyomtatványokat
kell leadni:

- PP OPJ-2-es nyomtatványt kell kitölteni és az Adóhivatalba leadni,
- M-UN vagy M-UN/K (nyugdíjbiztosítási járulék) űrlap a Nyugdíj-

és Rokkantbiztosítási  Alap részére,
- M1/SP, M2/SP bejelentőt és kijelentőt a Nyugdíj- és 

Rokkantbiztosítási Alap részére.
Bankszámlaszámok:
Az elszámolt adót és járulékokat a következő számlákra kell

befizetni.
d) Lakossági jövedelemadó: 840-711131843-95,
e) Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék:

- munkaviszonyban lévő részére: 840-721117843-60,
- önálló tevékenységet folytató magánszemély részére: 

840-721315843-88, 
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1. Nettó összeg 10.000,00

2. Szorzószám 1,38350857

3. Bruttó összeg (1 x 2) 13.835,08

4. Előírt  költség (3 x 34 %) 4.703,92

5. Adóalap (3 – 4) 9.131,15

6. Lakossági jövedelemadó ( 5 x 20 %) 1.826,23

7. Nyugdíjbiztosítási járulék (5 x 22 %) 2.008,85

8. Egészségbiztosítási járulék (5 x 12,3 %) -

9. Nettó összeg (3 – 6 – 7 – 8) 10.000,00



- földműves biztosítással rendelkezik: 840-721316843-95,
f) Egészségbiztosítási járulék, amennyiben a magánszemélynek nincs
más alapon egészségbiztosítása: 840-721324843-54.

4.�Szakmai�továbbképzésről�szóló�szerződés

A Munkaügyi törvény 201. §-a szerint szakmai továbbképzésről
szóló szerződés is köthető. Ez az alábbi két esetben lehetséges: 

- munkanélküli személlyel a gyakornoki idő letöltésére és a szak-
vizsga letétele céljából, olyan esetekben, amikor a törvény vagy 
szabályzat ezt megköveteli, 

- továbbá a szakmában való új tudás megszerzéséhez vagy pedig a 
szakosodáshoz (ebben az esetben a szerződés időtartamának 
összhangban kell lennie a továbbképzés tantervében előlátott 
idővel).

Azon személyek után, akik szakmai továbbképzésről szóló
szerződés alapján vannak alkalmazva, függetlenül attól, hogy a
szerződés alapján jár e nekik térítmény vagy sem, a munkaadónak a
következő járulékokat el kell számolnia és be kell fizetnie:

- a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékot a munkahelyi baleset 
következtében létrejött testi sérülés, megbetegedés vagy rokkantság
esetére – 4 %,

- az egészségbiztosítási járulékot a munkahelyi sérülés vagy meg-
betegedés esetére – 2 %.

Az elszámolás alapjául az előírt havi legkisebb járulék-
elszámolási összeg szolgál. Ha a szerződésben foglalt térítmény összege
ennél nagyobb, akkor a szerződésben szereplő összeget vesszük alapul.
Ha a szerződésben a térítmény összege nettó összegben van meghatároz-
va, akkor a szorzószám, amellyel azt bruttóvá alakítjuk a következő:
1,190476. 
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Amikor a szakmai továbbképzésről szóló szerződésben térítmény
kifizetése áll fenn, akkor a leszerződött összeg után adót kell fizetni
(mint más jövedelemre elszámolt adót). Az adóelszámolás alapjául a
leszerződött összeg szolgál, átszámolva bruttóra és levonva a 20 %-os
előírt költséget.

A térítmény kifizetésekor OPJ-7 űrlapot, és adórészletezési
nyomtatványt kell az adóhivatal felé leadni.

Példa / 1.
A szakmai továbbképzésről szóló szerződést térítmény összege

nélkül kötötték meg.

Példa / 2.
Szakmai továbbképzésről szóló szerződést kötöttek nettó

20.000,00 dináros térítmény összegért. Az elszámolása a járulékoknak a
következő:
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Sorszám Megnevezés Összeg
1. Legkisebb alap, amire el kell számolni a járu-

lékot (2009. nov. 1. - 2010. jan. 31.)
15.454,00

2. Nyugdíj- és rokkant biztosítási járulék - 4 % 618,16
3. Egészségbiztosítási járulék - 2 % 309,08

Sorszám Megnevezés Összeg
1. A szerződésben szereplő térítmény nettó összege 20.000,00
2. Bruttó összeg (1 x 1,190476) 23.809,52
3. Előírt költség  (2 x 20 %) 4.761,90
4. Adóalap  (2 – 3) 19.047,62
5. Lakossági jövedelemadó (4 x 20 %) 3.809,52
6. Nettó térítmény (2 – 5) 20.000,00
7. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék (2 x 4 %) 952,38
8. Egészségbiztosítási járulék (2 x 2 %) 476,19



INGÓ-�ÉS�INGATLAN�TULAJDON
BÉRBEADÁSA

Általános�szabályok:
A bérbeadó a bérleti szerződésben kötelezi magát, hogy használat-

ba bocsátja a bérlet tárgyát, amiért megfelelő ellenértéket kap. A
bérbevevő köteles megőrizni a bérleti idő alatt a bérbe kapott ingóságot,
illetve ingatlant.

Az egymás közötti viszonyt a bérbeadó és bérbevevő között a
Kötelmi jogviszonyokról szóló törvény (Zakon o obligacionim odnosi-
ma) vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

A bérleti szerződésből származó jövedelem adó alá esése attól
függ, hogy a bérbeadó jogi vagy természetes személy-e, ingóságot vagy
ingatlant ad-e bérbe, s jogi személyként ÁFA (PDV – porez  na dodatu
vrednost) köteles-e.

Bérlet alkalmával kötelesek az ügyfelek bérleti szerződést (ugo-
vor o zakupu – kitöltetlen szerződésminta a cd-n) készíteni. A szerződés
formája, tartalma nincs kötelezően meghatározva, de minden fontos
elemet tartalmaznia kell: a bérlet tárgyát, a bérleti díjat, a tárgy
megőrzési kötelezettségét stb.

Javítások�és�beruházások�a�bérelt�ingatlanban:
A ingatlant képezheti földterület, lakóépület, üzlethelyiség, garázs

stb. A kötelmi jogviszonyokról szóló törvény 570. §-ának első bekezdése
alapján a bérbeadó köteles a bérlet ideje alatt rendben tartani az ingat-
lant, a javításokat elvégezni rajta (esetleg a bérlőt is lehet szorgalmazni
e munkára). A bérleti idő alatt a bérlő által a bérlet tárgyában elvégzett
kisebb javítások (pl. festés, meszelés, asztalos munkák stb.) nem képezik
a bérleti díj részét, mivel a bérlő kényelmének biztosítása érdekében
történő javítások nem tartoznak bele az ingatlan bérbeadásából származó
jövedelembe. Természetesen ugyanide tartoznak a rezsiköltségek is
(kommunális költségek, víz, gáz, áram használata), hiszen azt a bérlő
használja el a bérleti idő alatt.
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Amennyiben a bérlő által elvégzett javítás az ingatlan értékét
növeli, használati élettartamát meghosszabbítja, a költségek összege a
bérleti díj részét képezi. Függetlenül attól, hogy a bérleti szerződésben
szerepel-e vagy sem, ez befektetési jövedelmet képez a bérbeadó részére
és adóztatás alá is esik. 

Amennyiben a bérlő beruházást valósít meg a bérelt tárgyban,
amellyel a tárgy értékét megnöveli vagy meghosszabbítja annak  élettar-
tamát, akkor ezek a költségek is beleszámítódnak a bérleti díjba. Ez
abban az esetben érvényes, ha a bérlő bele foglalja a szerződésbe ezeket
a költségeket. A bérlő és a bérbeadó abban is megegyezhetnek, hogy a
bérlő nem fizet bérleti díjat egy bizonyos időszakra, ha átalakítást vagy
beruházást végez, mert e munkálatok értéke a bérleti díj összegének
számít. 

Adózási�kötelezettség:
Ingatlant vagy ingóságot bérbeadó magánszemélynek, aki ter-

mészetesen nem ÁFA-köteles, nem kell ÁFÁ-t elszámolnia. Ebben az
esetben a bérleti díj utáni lakossági jövedelemadót köteles fizetni, 20 %-
os adókulcsot használva. A bruttó jövedelemből 20 %-ot levonunk, ami
nem képez adóalapot (előírt költségek), a fennmaradt 80 %-ra pedig 20
%-os adót számolunk el. 
Ha a bérleti díj nettó összegben van meghatározva, akkor előbb
1,190476-os szorzószámmal bruttóvá alakítjuk. Az elszámolást a
bérbevevő jogi személy készíti el a bérleti díj kifizetése napján.

Példa / ingatlan
A bérleti szerződés alapján az irodahelyiség bérlete havonta bruttó
4.000,00 dinár. Magánszemély adta bérbe.
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Sorszám Megnevezés Összeg
1. Bérleti díj nettó összegben
2. Szorzószám a bruttóhoz 1.190476
3. Bérlet díj bruttó összege (1 x 2) 4.000,00
4. Levonható előírt költségek (3 x 20 %) 800,00
5. Adóalap (3 – 4) 3.200,00
6. Lakossági jövedelmi adó (5 x 20 %) 640,00
7. Bérleti díj nettó összegben (3-6) 3.360,00



Könyvelése:

A bérbevevő a PP OPJ-4-es űrlapot tölti ki és kimutatást készít az
adóról. A kifizetés napján, illetve legkésőbb a rákövetkező hónap 5-ig
leadja az Adóhivatalban a jelentést a bérleti díj elszámolásáról (pl. ha a
kifizetés 2009.10.15-én történt, akkor a PP OPJ-4-es űrlapot és a
községenkénti kimutatott adó űrlapját 2009.11.05-ig köteles az
Adóhivatalban leadni). Kivételt képeznek ennek kapcsán a nagy
adófizetők, akik az elszámolás napján, illetve a kifizetéstől számított két
napon belül kötelesek az elszámolást leadni az Adóhivatalban.

A magánszemély bérbeadó kötelessége, hogy a bérleti szerződés
megkötésétől számított 15 napon belül PPDG-2 („Prijava”) űrlapot tölt-
sön ki és az Adóhivatalban leadja. Ha a magánszemély nem adja le a
PPDG-2 bejelentést, szabálysértést követ el a törvény 168. szakasza
alapján, s ebből adódóan pénzbeli büntetéssel terhelhetik.

76

533… Bérleti költség 4.000,00

465…

Szerződéses térítmény
kötelezettség magánszemély felé 3.360,00

489...
Egyéb adó- és járulékkötelezettség

640,00

Bérleti költség elszámolása

465... Szerződéses térítmény
kötelezettség magánszemély felé 3.360,00

489... Egyéb adó- és járulékkötelezettség
640,00

241…
Banki számla 4.000,00

A bérlő átutalással kiegyenlítette

a bérlet után járó adót  és a bér-

leti díjat a magánszemély felé.



A törvény 100. § 1. bekezdés 4. pont és a 116. § 1. bekezdése
alapján, ha a bérleti díjat nem jogi személy fizeti, akkor az adót a bérleti
díjból származó jövedelemre az Adóhivatal külön végzésben határozza
meg, s ez alapján azt a magánszemély bérbevevő fizeti.

Az ingatlan bérleti szerződésből eredő jövedelmi adót 840-
711143843-82-es folyószámlára kell befizetni az elszámolás alapján
(Porez na prihode od nepokretnosti).
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Példa / ingóság:
A magánszemély bérleti szerződést kötött egy jogi személlyel egy

gép használatáról. A bérleti díj havi nettó 4.000,00 dinárban van
meghatározva. A szerződést 2009. szeptember 1-én kötötték meg. A
magánszemély köteles az adóbejelentő PPDG-4-es űrlapot kitölteni és
azt legkésőbb 2009. szeptember 15-éig az Adóhivatalban beadni (a
szerződés megkötésétől számított 15 nap).

A bérleti díj kifizetésekor (aminek a határideje szerepel a
szerződésben) a jogi személy elszámolást készít. Ez alapján fizeti be a
bérleti díj után járó adót, valamint fizeti ki készpénzben a bérleti díjat
(lehet átutalással is kifizetni a bérleti díjat, ha a szerződésben így jelölték
meg).

A szerződés alapján a bérleti díjat készpénzben fizeti ki a jogi
személy a pénztárán keresztül. Ennek kapcsán a következőket kell kitöl-
teni: nalog blagajni – naplatite, nalog blagajni – isplatite, dnevnik –
izveštaj blagajne.

Emellett PP OPJ-4-es űrlapot tölt ki és községenkénti kimutatást
készít az adóról. Ezt az Adóhivatalban a kifizetés napján is átadhatja, de
legkésőbb a kifizetés hónapját követő hónap 5-ig.

Az ingóság bérleti díja utáni Lakossági jövedelemadót a 840-
711145843-96 számlaszámra kell befizetni az elszámolás alapján ( Porez
na prihode od davanje u zakup pokretnih stvari).
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Sorszám Megnevezés Összeg
1. Bérleti díj nettó összegben 4.000,00
2. Szorzószám a bruttóhoz 1.190476
3. Bérlet díj bruttó összege (1 x 2) 4.761,90
4. Levonható előírt költségek (3 x 20 %) 952,38
5. Adóalap (3 – 4) 3.809,52
6. Lakossági jövedelmi adó (5 x 20 %) 761,90
7. Kifizetendő nettó összeg (3. sor – 6. sor) 4.000,00



Könyvelése:
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533… Bérleti költség 4.761,90

465…

Szerződéses térítmény
kötelezettség magánszemély felé 4.000,00

489...
Egyéb adó- és járulékkötelezettség

761,90

Bérleti költség elszámolása

243... Pénztár 4000,00

241…
Banki számla 4.000,00

Bérleti díj felvétele a szervezet

pénztárába

465… Szerződéses térítmény kötelezett-
ség magánszemély felé 4.000,00

243…
Pénztár 4.000,00

Kifizetés a szervezet pénztárából

489... Egyéb adó- és járulékkötelezettség
640,00

241…
Banki számla 640,00

A bérlő átutalással kiegyenlítette a

bérlet után járó adót
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NALOG BLAGAJNI 
( PÉNZTÁRI UTALVÁNY) 

                   Datum:___15.10.__ 2009_god. 
         (keltezés) 
         Broj:___001__ 
         (sor szám) 
NAPLATITE 
(FIZETTESE MEG) 
NA TERET RA UNA :______” CI –FI „ CIVIL KÖZPONT_________ 
       ( A VONALRA A  SZERVEZET NEVE KERÜL AKINEK A PÉNZTÁRÁBAN TÖRTÉNIK A BEFIZETÉS) 
 
 

SADRŽAJ 
(TARTALOM) 

 
D I N A R A 

(DINÁR ÖSSZEGE) 

 
RA UN 

(SZÁMLA) 
  
KIFIZETÉSI UTALVÁNY MEGFIZETTETÉSE 

 
4.000,00 

      

 
 

  

 
 

  

 

SLOVIMA: _______NÉGYEZER DINÁR      00/100_______________________________ 
( A DINÁR ÖSSZEGE KIÍRVA BET KKEL) 
 
NAREDIO         KONROLA       ODOBRAVA       BLAGAJNIK      KNJIŽIO                              PRIMIO 
(ELRENDEL ,  ELLEN RZ ,   JÓVÁHAGYÓ,    PÉNZTÁROS,     KÖNYVEL                          ÁTVEV ) 
 
 

 
 
 

NALOG BLAGAJNI 
( PÉNZTÁRI UTAVÁNY) 

                   Datum:_15.10___ 2009_god. 
         (keltezés) 
         Broj:___001___ 
         (sor szám) 
ISPLATITE 
(FIZESSE KI) 
SA RA UNA :___” CI – FI “ CIVIL KÖZPONT________________________ 
       ( A VONALRA A  SZERVEZET NEVE KERÜL AKINEK A PÉNZTÁRÁBÓL  A KIFIZETÉS TÖRTÉNIK) 
 
 

SADRŽAJ 
(TARTALOM) 

 
D I N A R A 

(DINÁR ÖSSZEGE) 

 
RA UN 

(SZÁMLA) 
  
BÉRLETI DÍJ – BÁLINT VIKTÓRIA 

 
4.000,00 

      

 
 

 
 

 

 
 

  

 
SLOVIMA: __________________NÉGYEZER DINÁR  00/100___________________________________ 
( A DINÁR ÖSSZEGE KIÍRVA BET KKEL) 
 
NAREDIO         KONROLA       ODOBRAVA       BLAGAJNIK      KNJIŽIO                              PRIMIO 
(ELRENDELI,    ELELN RZ ,    JÓVÁHAGYÓ,    PÉNZTÁROS,     KÖNYVEL                          ÁTVEV ) 
                   BÁLINT VIKTÓRIA 
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DNEVNIK –IZVEŠTAJ  BLAGAJNE  
( PÉNZTÁRI NAPLÓ KIMUTATÁS) 

 
ZA DAN _______15.10.______200_9_GOD. 
(A KIFIZETÉSEK ÉS BEFIZETÉSEK NAPJA ) 

  
Red.broj 

(sor 
szám) 

naplata     
(befizetés 
sorszáma) 

Isplata 
(kifizetés 
sorszáma) 

Opis 
(megnevezés) 

ULAZ 
befizetett összeg 

IZLAZ 
Kifizetett összeg 

Ra un

 
1. 

 
001 

 UTALVÁNY 
MEGFIZETTETÉSE

 
4.000,00 

  
 / 2419

 
2. 

  
001 

BÉRLETI DÍJ 
KIFIZETÉSE 

  
4.000,00 

 
465 / 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

(pénztári forgalom) Promet blagajne 4.000,00 
 

4.000,00  

(a pénztár el z  
egyenlege) 

Saldo blagajne 
od___________ 

_______ 
 

(össz befizetés) Ukupno napla eno 4.000,00 
(össz kifizetés) Ukupno ispla eno 4.000,00 

 

(a pénztár jelenlegi 
egyenlege) 

Saldo blagajne 
od___________ 

______ 

 

 
                                                      Slovima:___________NULLA ___00/100__________________ 
          (az egyenleg bet vel kiírva) 
 
 
KONTROLISAO                                          MP                                       BLAGAJNIK 
(ellen rizte)                                           (bélyegz  helye)                        ( pénztáros aláírása) 
 

 
 
 
könyvelése: 
 
             2419 Átmeneti számla                                     4.000,00 
243.. Pénztár 4.000,00 
465 Térítmény kötelezettsége magánszemélynek 4.000,00 
              243. Pénztár                                     4.000,00 
 Pénztárban történ  befizetés és kifizetés  
 



TÉRÍTMÉNYEK

Hazai�hivatalos�úton�létrejövő�költségek:
Amennyiben a munkavállaló hivatalos úton vesz részt, akkor erre

az időszakra joga van különböző térítményekre. Az egyesület általános
iratával és a munkaszerződéssel összhangban a következő költségek
térítményeire jogosult:

- napidíjra, 
- elszállásolási költségre,
- utazási költségre.

A munkaadó köteles az egyesület általános iratával és a
munkaszerződéssel előírni a felsorolt térítmények nagyságát, valamint
azok felhasználásának feltételeit.

Napidíj:
A napidíj adómentes összege 2009. február 1-e óta 1.411,00 dinár

(ez egyébként időszakonként változó). E szerint a munkaadó 1.411,00
dinárt fizethet ki napidíjra adómentesen, a lakossági jövedelemadót
szabályozó törvény szerint. A nagyobb kifizetett összeg esetén a különb-
ség bruttó összegére (amely a kifizetett összeg és az adómentes összeg
különbsége x 0,88) 12 %-os adót kell elszámolnia. A Munkaügyi törvény
(Zakon o radu) 105. §-ával összhangban e költségek nem számítanak
keresetnek, s ezek szerint a fenti különbségekre az adón kívül nem kell
elszámolni és fizetni járulékokat.

A munkaadó köteles az általános okiratában és a
munkaszerződésben meghatározni a napidíj összegét és azt, hogy milyen
esetekben jogosult arra a munkavállaló. Általában teljes napidíjra 12 óra
hivatalos úton eltöltött időt szoktak előírni, míg a 8 – 12 órás időszakra
pedig fél napidíjat határoznak meg (a feltételek egyébként másképp is
szabályozhatóak). A több napig tartó hivatalos úton eltöltött idő esetére
is elő kell írni a napidíjra jogosultság módját. Általában 24 órára jár a
teljes napidíj és a következő 12 óra után jár a másik napidíj. 
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Példa / 1.
Egy napidíj címén 4.000,00 dinár lett kifizetve az egyesület oki-

ratával összhangban.

Könyvelése:

Az elszámolt és befizetett adóról a PP OPJ-1-es űrlapot és a
községenként befizetett adókimutatást kell beadni az illetékes
Adóhivatalba.
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Sorszám Megnevezés Összeg

1. Napidíj összege 4.000,00

2. Adómentes összeg 1.411,00

3. Adó alá eső összeg (1 - 2) 2.589,00

4. Koefficiens 0,88

5. Adóalap (3 :  0,88) 2.942,04

6. Kereseti adó (5 x 12 %) 353,04

529… Hivatalos út térítményének költsége 4.353,04

463...
Kötelezettség a munkavállaló felé 4.000,00

451...
Kereseti adó kötelezettség 353,04

Napidíj  költségének elszámolása

463... Kötelezettség az alkalmazott felé 4000,00

451… Kereseti adó kötelezettség 353,04

241…
Banki számla 4.353,04

A szervezet átutalással kiegyen-

lítette a napidíj után járó adót



Hivatalos�úton�elkövetett�közlekedési�szabálysértés:
Amennyiben a hivatalos út alkalmával a munkavállaló

közlekedési szabálysértés miatt büntetést fizet, akkor ezeket a költ-
ségeket nem köteles a munkaadó elismerni. Azonban, ha a munkaadó
mégis átvállalja, akkor köteles erre a költségre is (a teljes összeg brut-
tójára) elszámolni a 12%-os jövedelemadót és a szociális járulékot.

Elszállásolási�költség:
A hivatalos út alkalmával felmerült elszállásolási költségek
megtérítésekor a Lakossági jövedelemadót szabályozó törvény 18. §-a
alapján nem kell adót fizetni a munkavállaló hivatalos útján létrejött
elszállásolási költség megtérítése után abban az esetben, ha e
költségekről a munkavállaló mellékeli a szálláshely (hotel vagy motel)
által kiállított számlát. Az adómentesség feltétele a szálláshely számlájá-
nak a felmutatása, mellékelése (a szálláshely kategóriájától függetlenül). 

Amennyiben a munkavállaló nem mellékeli a számlát, a szállás
költségére térítmény fizethető, amennyiben a munkaadó okiratában az
ilyen lehetőség előlátott, de az így kifizetett térítmény bruttó összegére
azonban 12 %-os jövedelemadót kell elszámolni és befizetni.  Ez
esetben PP OPJ-1-es űrlapot és a községenkénti adó kimutatását kell
elkészíteni és beadni az Adóhivatalba (a határidő a PP OPJ-__
űrlapoknál egyébként mind egyforma, a szövegben keresendő.) 

Utazási�költség:
A hivatalos út alkalmával használt tömegközlekedési eszközök

(autóbusz, vonat stb.) költségei a mellékelt jegyek, számlák alapján
adómentesen megtéríthetőek. Számla mellékelése nélkül csakis a 12 %-
os jövedelemadó elszámolásával téríthetőek meg az ilyen költségek. 

Amennyiben a hivatalos út lebonyolítására a munkavállalónak
jóváhagyják saját gépkocsijának használatát, akkor az adómentesen
kifizethető összeg kilométerenként a 95 oktános benzin literenkénti árá-
nak 30 %-a lehet, de ez az összeg havonta nem lehet több 4.115,00
dinárnál. 
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A saját gépkocsi használatának jóváhagyásakor ügyelni kell a
következőkre:

- a munkaadónak saját okiratában elő kell írnia a feltételeket és a 
kifizetendő költségtérítés összegét a munkavállaló saját gépkocsijá-
nak hivatalos úton való használatára,

- saját gépkocsinak számít az a gépkocsi, amely a hivatalos utat 
lebonyolító munkavállaló tulajdonában van, vagy a családtag írásos
meghatalmazása alapján vagy más alapon használja, s a jármű-
használata a menetlevéllel (putni nalog) jóvá lett hagyva. 

A menetlevélről (utazási meghagyásról) a minisztérium 414-00-
59/2001-04 számú 2001. október 24-én kiadott véleménye rendelkezik: 

- a menetlevélbe, amely alapján saját kocsival történik a hivatalos út
lebonyolítása, kötelező beírni a jármű típusát, rendszámát, az út 
megkezdése előtt és a befejezésekor a kilométeróra számlálójának 
állását, a megtett kilométerek számát és az úti célt (helységnév),

- a munkavállalónak, aki saját gépkocsijával bonyolítja le a hivatalos
utat, nincs joga arra, hogy az üzemanyag költségeket külön elszá-
molja és megfizettesse, üzemanyag jegyeket használjon, a kocsiját 
javíttassa vagy karbantartási számlákat mellékeljen és elszámoljon,

- a munkavállalónak, aki saját gépkocsijával bonyolítja le a hivatalos
utat, joga van azonban az úthasználati díj, a parkolási díj és más 
hasonló költségek megtérítésére a mellékelt számlák alapján,

- abban az esetben, ha a megtett kilométerek alapján kifizetendő térít-
mény összege meghaladja az adómentes havi összeget (jelenleg 
4.115,00 dinár), a különbség bruttó összegére 12 %-os jövedelem-
adót kell elszámolni.

Ha a hivatalos út lebonyolítására a szervezet autóját használja a
munkavállaló, akkor csak az üzemanyagköltség, az úthasználati díj, a
parkolási díj és hasonló, az utazás során felmerült költségek téríthetőek
meg, kizárólag a mellékelt számlák alapján. A munkaadónak saját belső
iratával elő kell írnia a hivatalos járművek használatát, a menetlevelek és
különböző kimutatások, valamint az üzemanyag jegyek használatának
módját és ellenőrzését.

A jövedelemadót előíró törvény 18. §-a szerint csak a
munkaadónál munkaviszonyban levő személy jogosult adómentesen a
hivatalos úton felmerült költségek megtérítésére.
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NALOG BLAGAJNI 

                   Datum:__________ 200__god. 
          
         Broj:______ 
          
NAPLATITE 
 
NA TERET RA UNA :_______________________________________________________________________ 
        
 
 

SADRŽAJ 
 

 
D I N A R  

 
RA UN 

 
  
 

       

 
 

  

 
 

  

 
SLOVIMA: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
NAREDIO         KONROLA       ODOBRAVA       BLAGAJNIK      KNJIŽIO                              PRIMIO 
 
 
 
 
 
 

NALOG BLAGAJNI 

                   Datum:__________ 200__god. 
          
         Broj:______ 
          
ISPLATITE 
 
SA RA UNA :_______________________________________________________________________ 
        
 
 

SADRŽAJ 
 

 
D I N A R A 

 

 
RA UN 

 
  
 

       

 
 

  

 
 

  

 
SLOVIMA: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
NAREDIO         KONROLA       ODOBRAVA       BLAGAJNIK      KNJIŽIO                              PRIMIO 
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DNEVNIK –IZVEŠTAJ  BLAGAJNE  
 
 

ZA DAN ____________________200___GOD. 
 
  

 
Red.broj 

 

     
naplata     

 

    
Isplata 

 

                   
Opis 

 

             
ULAZ 

 

              
IZLAZ 

 

  
Ra un

   
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 Promet blagajne  
 

  

 Saldo blagajne 
od___________ 

 

 Ukupno napla eno  
 Ukupno ispla eno  

 

 Saldo blagajne 
od___________ 

 

 

 
                                                      Slovima:________________________________________ 
         
 
 
 
 
KONTROLISAO                                          MP                                       BLAGAJNIK                                 
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Naziv „Ci-Fi“ Civilni centar 
Broj: 16/2009 

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 
 
Radnik-ca*.....................Petar Petrovi ..................................................... 
raspore en- na* na poslove radnog mesta.... lan predsedništva......................................................... 
......................................................................................................................................................... 
upu uje se na službeni put dana...10.11.2009......  u ..............Novi Sad............................................. 
......................................................................................................................................................... 
sa zadatkom......prisustvo na razgovoru....................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

Na službenom putu koristi prevozno sredstvo..........sopstveno vozilo.......................................... 
 
Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od din.....................0.................. 
 
Na službeno putu e se zadržati najdalje do.......10.11.2009.............godine. 
A u roku od 48 asova po povratku sa službenog puta i dolaska na posao, podne e pismeni 

izveštaj o obavljenom službenom poslu. Ra un o u injenim putnim troškovima podneti u roku od tri 
dana. 

 
Putni troškovi padaju na teret :............... „Ci-Fi“ Civilni centar....................................... 
 
Odgovaram isplatu akontacije u iznosu od dinara..............0........................................... 

       M.p.                                   Nalogodavac 
         ............................................. 
 
 
Na osnovu naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim slede i 

 
PUTNI RA UN 

 
Dnevnice 
 
Dan odlaska.10.11.... u .8....... as 
Dan povratka...10.11.......u...14....... as 
 

 
 
Broj as 
 

6 

 
 
Broj dnevnica 
 

0 

 
 
Po dinara 

 
 
Svega dinara 

Prevozni troškovi 
                  od          do Vrsta prevoza KL.   Dinara   
Senta Beograd    
Beograd Senta    
     
     

 

Ostalo 
Koriš enje sopstvenog vozila   2000,00 

KI 562-46, Škoda Fabia, pre eno km: 360  

Svega: 2.000,00 

Primljena akontacija: - 

 
Ostaje za isplatu – uplatu 

 

2.000,00 
 
U .....Senti..............., dana.....12.11.2009..      ..............               ........................................................... 
                                                                                                          (podnosilac ra un ) 
    Potvr ujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog ra una od dinara 
.......2.000,00........ slovima:.......dvehiljade dinara....i 00/100...na teret........ „Ci-Fi“ Civilni centar............. 
U ......Senti.......... dana............12.11.2009..................................... 
 
                    BLAGAJNIK                                                                   .............................................. 
....................................................                                                        (PODNOSILAC RA UNA) 



Külső�munkatárs�hivatalos�úton:�
Ha kívülálló munkatárs (aki nincs munkaviszonyban a

munkaadónál) bonyolítja le a hivatalos utat, akkor a törvény 85. § 1.
bekezdés 13. pontja alapján a létrejött költségek megtérítése alkalmával
a munkaadó kötelessége elszámolni és befizetni a 20 %-os jövedelem-
adót arra az összegre, amelyet előzetesen lecsökkentett az előírt költ-
ségekkel, ami pedig 20 % (a nettó térítményt 1,190476 szorzóval kell
bruttósítani). 2005. január 1-e óta ugyanis külső munkatársaknak
elismerhető az előírt levonható 20%-os költség.

Függetlenül attól, hogy a külső munkatársnak készpénzben fizetünk
vagy a szálláshelynek átutalással történik-e a kifizetés (ugyanez
vonatkozik az utazási költségekre is), a munkaadó minden esetben köte-
les elszámolni és befizetni az adót. A munkaadó ilyen esetben köteles a
területi Adóhivatalnak a PP OPJ-8 adóbejelentő űrlapot és a közsé-
genkénti adókimutatást beadni.

Amikor az útiköltség térítmény mellett a külső munkatársnak
külön szerződésben foglalt térítményt is fizet a munkaadó, akkor az így
meghatározott térítményre és az útiköltség térítményre is el kell számol-
ni a 20 %-os jövedelemadót, valamint a 22 %-os nyugdíj- és rokkantbiz-
tosítási járulékot (amennyiben a személynek más alapon nincs
nyugdíjbiztosítása). Az elszámolás alapjául a költségekből levont 20 %-
os előírt költségek utáni összeg szolgál. Ebben az esetben PP OPJ-6-os
űrlapot és a községenkénti adókimutatást kell beadni az Adóhivatalba.

Bizonyos esetekben adókedvezmény jár a hivatalos útról szár-
mazó költségek térítményére azon személyek számára, akik nincsenek a
munkaadónál munkaviszonyban. A törvény 85. § 4. bekezdése
foglalkozik ezekkel a kivételekkel. A Pénzügyminisztérium 414-00-
00047/2005-04 számú, 2005. március 24-én kiadott véleménye alapján
a hivatalos út költségeinek térítménye a törvény 18. § 2-4 bekezdéseiben
előírt összegekig adómentes. Ez azonban csak a következő feltételek
mellett érvényes:

- a térítményt kifizető szervezet nem valósít meg nyereséget, vagy a
non-profit szervezetek közé sorolható a nyereségi adót előíró 
törvény értelmében, és

- a magánszemély, aki jogosult a hivatalos út alapján a térítményre, 
viszont nem valósít meg térítményt az elvégzett munka után.
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Amikor a fent leírt mindkét feltételnek eleget tesz, akkor a
hivatalos út alkalmából felmerülő költségek (napidíj, szállás- és utazási
költség) térítményének kifizetése esetén nem kell elszámolni a jövedelem-
adót. Az Adóhivatal, az adó eljárást és adó ügyintéző törvény 9. §-val
összhangban, minden konkrét esetben elbírálja, hogy a magánsze-
mélynek, aki nincs munkaviszonyban a munkaadónál, rendelkezik-e
jogi alappal az adómentes térítményre.

A�következő�összegek�után�nem�kell�adót�fizetni:
A Lakossági jövedelemadótörvény részletesen szabályozza azokat

a térítményeket, amelyek adómentesek. Táblázatba szedve ezek a
következők:
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Megnevezés
A törvény, az általános

kollektív szerződés szerinti
összeg

2009.02.1-től
érvényben lévő 

adómentes összeg

Térítmények a törvény 18. §-a szerint

Útiköltség
térítmény a

tömegközlekedési
járművekkel

Munkaügyi törvény 118. §
1.pontjával és általános

kollektív szerződés 32. §-val,
az érvényes szabályzattal és a
munkaszerződéssel összhang-
ban, de nem lehet kevesebb a

jegy áránál.

A hónapos jegy áráig,
vagyis a valós költ-

ségek értékéig,
amennyiben pedig
nem lehet hónapos
jegyet biztosítani,
akkor legfeljebb
2.352,00 dinárig.

Napidíj belföldi
hivatalos útra

Munkaügyi törvény 118. § 2.
pontjával és általános

kollektív szerződés 32. §-val,
az érvényes szabályzattal és a
munkaszerződéssel összhang-
ban, legkevesebb 5 % a szer-

biai gazdaságban
megvalósított átlagos havi

jövedelemtől, személyenként
az utolsó hivatalosan megje-

lentetett adat alapján.

1.411,00 dinárig
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Belföldi hivatalos
úton megtérítendő
szállásköltségek

Munkaügyi törvény 118. § 2.
és 3. pontja és Á.K.SZ. 32. §
szabályzattal összhangban,

legkevesebb az Á.K.SZ. 32. §
1.bekezdésében meghatározott
összegben, a mellékelt hotel

számla alapján, kivéve a luxus
kategóriájú hoteleket.

A benyújtott számla
alapján

Útiköltség térítés
hivatalos út
alkalmával

A szabályzattal és a
munkaszerződéssel összhang-
ban a teljes összege a számlá-

nak, amely bizonyítja a
tömegközlekedési eszközök

igénybevételét.

A mellékelt tömeg-
közlekedési számlák

teljes összege.

Saját jármű
használata 
hivatalos

útra - 
költségtérítés

Munkaügyi törvény 118. § 2.
és 3. pontja és Á.K.SZ. 32. §
1.pontja szerint, a szabályzat-

tal összhangban, de nem
kevesebb mint az 1 liter 95

oktános benzin árának 30 %-a
minden megtett kilométer

után.

1 liter 95 oktános
benzin árának 30 %-a
kilométerenként, de
legtöbb 4.115 dinár

havonta.

Szolidáris segély,
betegség esetén,
gyógyrehabilitá-
ció kifizetése, a
munkavállaló

rokkantsága vagy
annak rokkant

családtagja
esetén.

A szabályzattal összhangban 23.517,00 dinárig

Jubiláris jutalom A szabályzattal összhangban
11.759,00

dinár évente
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Az alkalmazottak
15. évesnél 

fiatalabb gyer-
mekeinek újévi
vagy karácsonyi

ajándéka

A szabályzattal összhangban
5.879,00 dinár

évente 
gyermekenként

Jövedelmek a törvény 9. §-a alapján

Segély adása a
családnak a

munkavállalónak,
a családtagjának
vagy a nyugdíjas
munkavállalónak

az
elhalálozásakor

A szabályzattal összhangban a
temetkezési költségek

megtérítése az alkalmazott
vagy szűkebb családtagja

elhalálozása esetén
(élettársa, gyermeke, szülője,
ha a szabályzatban elő van

írva)

41.155,00 dinárig

Diákok és
egyetemisták
ösztöndíjai és

kölcsönei

A szabályzattal összhangban
7.055,00

dinárig havonta

Amatőr sportolók
élelmezési
térítménye

A szabályzattal összhangban
5.879,00 

dinárig havonta

Végkielégítés a
munkavállalónak,

akinek
a munkájára
tovább nincs

szükség a
Munkaügyi

törvény 158. §-
val összhangban

A minden teljes munkaév után
kifizetett végkielégítés nem
lehet kevesebb az első 10

munkaév esetében a
munkavállaló fizetésének egy-

harmadától, míg a 10. év
utáni időszakra pedig a
fizetése egynegyedétől

(fizetésnek számít az utolsó 3
hónapban megvalósított és

kifizetett fizetés átlaga)

A munkaügyi
törvényben

meghatározott
legkisebb összegig.



NYEREMÉNYEK

Általános�szabályok:
A Lakossági jövedelemadóról szóló törvény (Zakon o poreza na

dohodak gradjana) 83. §-a rendelkezik a nyereményjátékokon megnyert
nyeremények utáni adózásról. A nyereményjátékokról szóló törvénnyel
összhangban a nyereményjátékokon résztvevő magánszemély adóköte-
les, ha részesül nyereményben. Minden egyes nyeremény adóalapot
képez, kivéve azok a nyeremények, amelyek a törvény szerint fel van-
nak mentve az adózási kötelezettség alól. A több kombinációs
nyeremények esetében a kombinációk alapján megvalósított összes
nyeremény összege együttesen képezi a nyeremény összegét, amelyre el
kell számolni az adót.

Nyeremény�után�fizetendő�adó:
Amennyiben a nyereménytárgy vagy valamilyen jogosultság fenn-

áll, akkor az adóalapot, a megadóztatandó összeget, a tárgy (tárgyak)
vagy jog (jogok) piaci értéke képezi. A piaci érték a nyereménytárgy
vagy jog megnyerésének pillanatában határozandó meg.

A jövedelemadó alapján 20%-os adó alá esik a nyeremény értéke.
A törvény azonban bizonyos értékhatárig a nyereményt felmenti az
adókötelezettség alól (ez pillanatnyilag 17.638,00 dinár). A 20 %-os adót
akkor kell elszámolnunk, ha a nyeremény értéke meghaladja ezt az
összeget. Ebben az esetben az adóalapot a nyeremény értéke és az
adózás alól felmentett összeg különbsége adja, amelyet pedig bruttósí-
tani kell.

Amennyiben az egyszeri nyeremény (vagy összevont
nyeremények) értéke nem nagyobb az adómentes összegtől (kisebb vagy
egyenlő 17.638,00 dinárnál), akkor a nyeremény kifizetője nem készít
elszámolást, nem fizet a nyeremény értéke után jövedelemadót, és nem
is kell adóbejelentést tennie a PP OPJ-5-ös űrlapon.
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Adóbejelentés:
Minden olyan nyeremény kifizetésekor, amelynek értéke nagyobb

az adómentes összegtől, a nyeremény kifizetőjének kötelessége, hogy
elszámolja a jövedelmadót, majd pedig a PP OPJ-5-ös nyomtatványon
adóbejelentést tegyen az Adóhivatal felé. Mivel a nyereményjátékokból
származó adó a Köztársaságot illeti meg, az űrlap mellé nem kell mel-
lékelni a „Községenként befizetett adókimutatás” elnevezésű
nyomtatványt (Specifikacija uplate poreza prema opštinama).

A bejelentőt (PP OPJ-5) a nyeremény átadása, illetve a nyeremény
kifizetése után kell beadni. A nyeremény kifizetője ezt megteheti abban
a hónapban, amelyikben az átadás / kifizetés történt vagy pedig a
következő hónap 5. napjáig. A nagy adókötelezettek a kifizetés napján,
de legkésőbb 2 napon belül kötelesek beadni, összhangban az Adó és
adóhivatali törvény 41. §-val.

A nyereményre elszámolt adót a 840-711151843-41 számú szám-
lára kell befizetni 253-as megjelöléssel és a 97-es hivatkozási számmal,
„porez na dobitke od igara na sreću” megnevezéssel. 

Konkrét�példa:
Egy rendezvény alkalmával a résztvevők tudásfelmérésben

méretettek meg. A legjobbak között kisorsolásra került egy számítógép
amelynek a piaci értéke 20.000,00 dinár. Az adóalapot a 20.000,00 –
17.638,00 = 2.362,00 dinár bruttó összege képezi. A bruttó összeget úgy
számoljuk ki, hogy megszorozzuk 1,25-tel (vagy elosztjuk 0,80-nal).
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Sorszám Megnevezés Összeg

1. A számítógép piaci értéke 20.000,00

2. Az adómentes összeg 17.638,00
3. Az adó elszámolás alapjául szolgáló összeg,

vagyis a nettó nyeremény különbsége (1 – 2)
2.362,00

4. Bruttósító szorzószám 1,25
5. A nyeremény bruttó összege, amely után

adózni kell
2.952,50

6. Lakossági jövedelemadó (5 x 20 %) 590,50

7. Összesen megvalósított bruttó nyeremény 
(1+ 6)

20.590,50



Könyvelése:
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5350 Reklám költség 20.590,50
4330. Szállító 20.000,00
4893. Adókötelezettség 590.50

Az adó elszámolása, számla könyvelése

4330. Szállító 20.000,00
4893 Adókötelezettség 590.50
2410 Banki számla 20.590,50

Az adó és szállító kifizetése
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ADOMÁNY

Az�ajándék�és�az�adomány�utáni�adó:
A Vagyonadóról szóló törvény (Zakon o porezima na imovinu,

Službeni glasnik RS 26/01, 80/02 és 135/04) 14. §-ának 3. és 4.
bekezdése előírja, hogy a készpénzes ajándékok, a bankbetétek, a pénz-
beli követelések, az intellektuális vagyon utáni jogok, a részvények, az
értékpapírok, a használatban levő motoros járművek tulajdonjogának
(kivéve az állami tulajdonban levőket) és más ingóságoknak az el-
ajándékozása esetén adót kell fizetni. Abban az esetben is, ha a jogi
személy saját tulajdonát térítésmentesen adja át.

A törvény szerint nem számít ajándéknak az az ingatlan vagy
ingóság térítésmentesen történő átadása, amely a törvény 14. §-ának 1-
4. bekezdése alapján ÁFA alá esik, összhangban az ÁFÁ-t szabályzó
előírásokkal, függetlenül attól, hogy van-e ajándékozási szerződés (a
törvény 14. § 6. bekezdés). Ha az ajándékozó ugyanis olyan jogi sze-
mély, aki tagja az ÁFA rendszernek, akkor ebből kifolyólag köteles az
ajándék tárgya után az ÁFÁ-t elszámolni.

A törvény szerint a kapott pénzbeli vagy tárgyi ajándék után a
megajándékozottaknak adót kell fizetniük. Nem esik viszont adó alá az
örökölt és az ajándékozott pénz, jog, valamint a törvény 14. §-ának 3.
bekezdésében meghatározott tárgy, amelynek darabonkénti piaci értéke
nem haladja meg a 9.000,00 dinárt (a törvény 20. §-a). 

A vagyonadó törvény 15. §-a előírja, hogy az ajándék utáni adót a
megajándékozottnak kell fizetnie. Az adófizetési kötelezettség az
ajándék átvételének napjával kezdődik. A megajándékozott ettől a
dátumtól számítva 10 napon belül a PPI-3-as nyomtatvánnyal a lakóhe-
lye / székhelye alapján az illetékes Adóhatóság felé bejelentést tesz. A
PPI-3-as nyomtatványban leírtak alapján az illetékes Adóhatóság
végzést hoz, amellyel meghatározza az adó nagyságát az ajándékra
vonatkozólag (ez egyébként jelenleg 2,5 %). Abban az esetben, ha az
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adomány értéke nem haladja meg a 9.000,00 dinárt, akkor természetesen
mentesül a fizetendő adó alól, de a PPI-3-as nyomtatvány ebben az eset-
ben is be kell adni.

Az ajándékra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell az
adományra is. Ha valamely szervezet (állami, önkormányzati vagy
egyéb) adományozási szerződés alapján utal át pénzösszeget meghatáro-
zott célokra olyan szervezetnek, amelyet nem ő alapított és feléje nincs
finanszírozási kötelezettsége, akkor az ilyen átutalások szintén adózás
alá esnek (szintén a fenti 2,5 %-os szabály).

Adomány�és�humanitárius�segély:
Külön törvény (Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći,

Službeni list SRJ 53/01, 61/01 és 36/02) írja elő, hogy az állami szervek,
a helyi önkormányzatok, a közvállalatok, a közintézmények és más,
nyereséget nem megvalósító szervezetek, valamint hazai és külföldi
humanitárius szervezetek fogadhatnak el adományt és humanitárius
segélyt. Politikai szervezetek viszont nem kaphatnak egyiket sem. 

E törvény előlátja, hogy mi képezheti az adomány és humanitárius
segély tárgyát.  Mivel az adomány és a humanitárius segély jótékonysá-
gi cselekedet egy adott helyzetben, az adományozó nem vár ellentételt
az adományban vagy a humanitárius segélyben részesülőtől, ezért nem
szükséges külön szerződést kötni. A humanitárius segélynek különböző
formái léteznek. Adhatók bármilyen javak e segély címén. Az ÁFA
törvény értelmében nem kell adót fizetni a pénzformájában kapott
humanitárius segélyre. A törvény 3. §-a szerint ÁFÁ-t ugyanis a javak és
szolgáltatások forgalmazása után kell fizetni. A pénzforgalom nem tar-
tozik a megadóztatás alá, kivételt képez, ha a pénzforgalom a jövőbeli
szolgáltatás vagy vásárlás  megfizetésről szól (avans). 

Amennyiben az adomány vagy humanitárius segély javakban
történik, bizonyos esetekben adózás alá esik. Ugyanis az ÁFA rendszer
alapszabálya, hogy az adózás alapjául a javak vagy szolgáltatások for-
galma szolgál. Abban az esetben, ha az adományozó a javak
beszerzéséből eredően vagy az előállításuk alapján az előzőleg fizetett
adó jóváírására jogosult (vagyis az ÁFA-rendszerbe tartozik), akkor az
ilyen javak adományozásakor köteles az adót elszámolni (azok a vál-
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lalkozások, amelyek nincsenek az ÁFA-rendszerben, nem kell, hogy
elszámolják az ÁFA-t, mivel nem adóznak e rendszer szerint). Az ÁFA
törvény 18. § 1. bekezdése alapján az ÁFA-rendszerbe tartozó adomá-
nyozó adóelszámolása ajándékozás esetén a beszerzési ár, vagyis a javak
piaci ára a forgalom megtörténtekor. A törvény 42. § 1. bekezdése
előirányozza, hogy a javak és szolgáltatások forgalmakor számlát vagy
más, számlát helyettesítő dokumentumot köteles kiállítani a forgalmazó.
Azonban ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, amikor olyan
személyek kapják az adományt, akik nincsenek az ÁFA rendszerben.
Többnyire az adományozások ilyen személyek vagy szervezetek felé
történnek. Ez esetben az adományozó nem köteles külön számlát kiállí-
tani a tárgyi adományról. Saját részére viszont olyan okmányt kell
használnia, amely alapján az adót elszámolja a saját kötelezettségében
az adott időszakban. Ez a dokumentum lehet a szállítólevél is, ameny-
nyiben a szállítólevélen tételesen kimutatja és elszámolja az adót, amit a
törvény 42. §-a tesz lehetővé.

Adomány céljára beszerzett javaknál azonban nem vagyunk jogo-
sultak arra, hogy elszámoljuk az előzőleg kifizetett adót.

A humanitárius segély kedvelt formája a szolgáltatások nyújtása.
Például különböző gépek alkalmazása elemi csapáskor vagy teherszál-
lítás végzése (humanitárius segély szállítása) ellenérték megfizetése
nélkül. A törvény 5. §-ának 4. bekezdése előírja, hogy milyen szolgál-
tatásokra kell adót elszámolni. A 18. § 1. bekezdés pedig előírja, hogy
humanitárius célra végzett szolgáltatás esetén az adózás alapjául nem a
szolgáltatás valós piaci értéke szolgál, hanem a szolgáltatás előállítási
értéke. 

A humanitárius segély valójában ajándék, ezért adózási
szemszögből vonatkoznak rá a vagyonadó törvény egyes előírásai is,
mégpedig a 14. § -tól a 22. §-ig.

Az adótörvénnyel összhangban kötelező nyilvántartást vezetni a
humanitárius javak és szolgáltatások forgalmáról. A nyilvántartás tar-
talmát, formáját és módját külön szabályzat írja elő („Pravilnik o obliku,
sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV”, Službeni glasnik RS,
107/04 és 67/05). 
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Külföldi�adomány:
Külföldről érkező anyagi javak vagy pénzbeli humanitárius se-

gély, esetleg a pénzadományból külföldön vásárolt javak, bizonyos
feltételek mellett behozhatók vámilleték és ÁFA fizetése nélkül. E
feltételeket a Vámtörvény (Carinski zakon, Službeni glasnik RS, 73/03
és 61/05 ) 193. § 1. bekezdés 6. pontja tartalmazza és az ily módon
érkezett adományokra az adótörvény 26. § 1. bekezdés 7. pontja alapján
nem kell ÁFÁ-t fizetni. Az említett vámtörvény szakaszában
egyértelműen meghatározott, hogy az említett vám- és adóengedmények
csakis a kormány megfelelő határozatai alapján alkalmazhatók.

Az általános szabály az, hogy bármelyik egyesület fogadhat
tevékenységével kapcsolatos adományokat külföldről. Fontos szabály,
hogy az adományt természetesen ingyen kapja, a későbbiekben azt a
tevékenysége során használja fel, s nem kerül hazai piaci forgalomba
(ingyenesen azonban tovább ajándékozhatja más non-profit
szervezeteknek). Ezen feltételek esetében a behozott adomány
Szerbiában ÁFA- és vámmentes, s egyedül a vámügyintézéssel kapcso-
latos költségeket kell fedezni (ami változó, a magyarországi oldalon
átlag 10.000 Ft, míg a szerbiai oldalon 7 – 8.000 dinár). A költségek
nagy részét a szállítmányozás (spedíció) költségei jelentik, ugyanis az
egyesület mindkét oldalon köteles e szolgáltatást igénybe venni.

Maga a behozatali eljárás viszonylag egyszerű, nem kell hozzá
külön központi engedély, hanem csak a külföldi adományozó és hazai
fogadó egyesület szervezeti dokumentumai, illetve nyilatkozatai kel-
lenek  (amennyiben nagyobb mennyiségben hoznak be tárgyakat, akkor
mellékelni kell a tárgyak listájának szerb nyelvű, hivatalos fordítását is).
Általában a behozatal végrehajtása is viszonylag gyors, egy napon belül
elintézhető.
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PÉNZFORGALOM
ÉS�A�KÉSZPÉNZZEL�VALÓ�FIZETÉS

Általános�szabályok:
Az egyesületeknek a pénzforgalmukat a folyószámlájukon

keresztül kell lebonyolítaniuk. Ezért minden egyesületnek e célra az
általuk kiválasztott kereskedelmi bankban folyószámlát kell nyitnia.
Jogi személyek között ugyanis a pénzforgalom számláról számlára, átu-
talással történik. Az átutaláshoz külön előírt formájú utalvány szükséges.

Bizonyos esetekben, csakis magánszemélyeknek (akik nem köte-
lesek számlát nyitni egy bankban) engedélyezett a pénztáron keresztül
történő készpénzkifizetés is. A készpénzkifizetés feltételeit a törvénnyel
összhangban a Szerbiai Nemzeti Bank kormányzója külön határozattal
írja elő. Minden készpénzzel történő ki- és befizetést a pénztáron
keresztül kell elvégezni az egyesületben, és azt vezetni kell a pénztár-
naplóban.

Bármilyen alapon befizetett készpénzt (pl. tagsági díjat) a
szervezet köteles kivenni a pénztárából, s aznap vagy legkésőbb másnap
befizetni a saját bankszámlájára. Amíg ez a készpénz az egyesület
pénztárában van, nem szabad belőle semmilyen fennálló kötelezettséget
kifizetni. Amennyiben a pénz bármilyen okból a pénztárban maradt
(részben vagy az egész összeg erejéig), akkor azt aznap, de legkésőbb
másnap vissza kell fizetni a bankszámlára.

Például, abban az esetben, ha készpénzszámlát kell kifizetnie az
egyesületnek, amelyet a munkavállalója vagy egyik tagja adott le a
pénztárban megfizettetésre, akkor ezt csak akkor tudjuk kifizetni, ha a
bankból a megfelelő dokumentum felhasználásával az egyesület
bankszámlájáról felvettük erre a célra a pénzt. A pénzfelvételt és
kifizetést pedig rögzítjük a pénztárnaplóban  (befizetés, kifizetés). 

A pénztárkezelésben előírt határidő nem betartása szabálysértési
büntetéseket von maga után.
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Gazdasági�tevékenység�végzése:
Az egyesületeknek lehetőségük van gazdasági tevékenységet is

végezni az alapszabályzatukkal és a törvénnyel összhangban. Ennek
megfelelően e tevékenységre vonatkozólag kötelesek pénztárgépet
(fiszkális kasszát) használni, mivel napi forgalmat valósíthatnak meg.
Minden egyes forgalmat kötelesek rögzíteni a pénztárgépben, az ügyfél-
nek pedig kötelesek a pénztárgépből nyugtát (kassza blokkot) adni. 

A napi készpénz forgalmat ez esetben kétféleképpen lehet a szám-
lára befizetni (mindkét mód szabályos):

- a bankban közvetlenül befizetni a bankszámlára,
- átadni a pénztárosnak, és a pénztáros kötelessége aznap vagy 

másnap (vagy a rákövetkező első munkanap) befizetni a számlára.

Egyesületek�könyvelése:
Az egyesületek könyvelését és az üzleti könyvek vezetését a

Könyvelési törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 46/2006) és a
törvényhez kapcsolódó előírásokkal összhangban kell végezni. Az
egyesületnek rendelkeznie kell olyan okmánnyal, amely előírja a
könyvelésére vonatkozó szabályokat és részleteket.

Az egyesületek túlnyomó többsége az előírások alapján a „kis”
vállalkozások közé sorolhatóak. Az egyesületek a pénzügyi mérleg
elkészítéséhez a könyveket és a pénzügyi jelentéseket ugyanazon
könyvelőségi számlák (kontók) szerint vezetik, mint a vállalatok, a
szövetkezetek, a vállalkozók vagy egyéb, nyereséget megvalósító
szervezetek.

Az egyesületek kötelesek vezetni minden könyvet úgy, mint a
nyereség orientáltságú vállalkozások, vagyis vezetni kell a főkönyvet, a
segédkönyveket és a napi forgalom naplóját. A főkönyvet és a napi
forgalom naplóját a kettős könyvelés rendszerében kell vezetni (a vál-
lalatokhoz, vállalkozókhoz hasonlóan). A naplót időrendi sorrendben
kell vezetni. A főbb segédkönyvek, amelyeket vezetni kell, a
következők: alapeszközök könyve, bejövő és kimenő számlák könyve,
iktatókönyv, beszállítók analitikus nyilvántartása, jövedelem analitikus
nyilvántartása, bérelszámolás és más személy részére történő kifizetések
vezetése, pénztárnapló stb. Amennyiben más előírások azt megkövete-
lik, akkor azokkal összhangban még különböző nyilvántartásokat is
vezetni kell (pl. ÁFA, valutaügyvitel és hasonlók).
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A készpénz-kifizetéseket célszerű a lehető legalacsonyabb szintre
csökkenteni és a számláról számlára való átutalást előnyben részesíteni.
A készpénz-kifizetések csakis a pénztáron keresztül végezhetők, erről
időrendi sorrendben pénztárnaplót kell vezetni. A pénztárnaplóhoz mel-
lékelni kell a ki- és befizetési dokumentumot. A pénztárnaplót mindig a
nap végén le kell zárni és legkésőbb a következő napon el kell könyvel-
ni.

Amennyiben a szervezet a törvénnyel összhangban engedélyezett
gazdasági tevékenységet végez, akkor az idevágó előírásokat és ezekben
előírt dokumentum vezetését is be kell tartani.

Bármilyen könyvelés csakis a megalapozott és egyértelmű
okmányok alapján végezhető. Ezen okmányoknak tartalmazniuk kell az
összes szükséges adatot, a változás alapját, a szükséges személyek
aláírásait, a hitelességet bizonyító pecsétet stb. Fénymásolat alapján
könyvelni csakis akkor lehet, ha a meghatalmazott személy aláírásával
és az egyesület pecsétjével van ellátva, valamint feltünteti, hogy hol
található és hol van őrizve az eredeti példány.

Az említett okmányokat 3 napon belül könyvelésre kell leadni és
az ezt követő 5 napon belül le kell lekönyvelni (kivételt képez az említett
pénztárnapló).

Az egyesület saját okmányában tünteti fel a felelős személyek
névsorát, s előírja, hogy mely helységekben tárolják a dokumentumokat,
valamint hogy meddig kell őrizni azokat. Az őrzés ideje a következő:

- pénzügyi jelentések 20 év
- napló és főkönyv 10 év
- segédkönyvek 5 év
- okmányok, amelyek a főkönyvbe vitt adatokat tartalmazzák 5 év
- számlakönyvek, pénzügyi számlák, segédokmányok 2 év
- a munkavállalók keresete és más kifizetések, 

valamint fontos adatok a munkavállalókról örökös
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Magyar Szerb
adatok változása promena podataka
adomány donacija
adó porez 
adóazonosító szám poreski identifikacioni broj (PIB)
Adóhivatal Poreska uprava
ajándék poklon
ajánlat ponuda
alapítás osnivanje
alapító osnivač
alapító okirat osnivački akt
alapszabály statut
alapszabály összehangolása usaglašavanje statuta
Alkotmánybíróság Ustavni sud
ÁFA (általános forgalmi adó) PDV (porez na dodatu vrednost)
banki aláírási címpéldány karton deponovanih potpisa
bejegyzés upis
bejegyzés iránti bejelentés prijava za upis
bejegyzés iránti kérelem zahtev za upis
bejelentő prijava 
bérlet zakup
bérleti díj zakupnina
bérleti szerződés ugovor o zakupu
bruttó jövedelem bruto prihod
büntető rendelkezések kaznene odredbe
cselekvőképesség poslovna sposobnost
csőd stečaj
egészségbiztosítási járulék doprinos za zdravstveno osiguranje
egyesület udruženje
egyesület elnöke predsednik udruženja
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Egyesületi Jegyzék Registar udruženja
egyesület képviselője zastupnik udruženja
egyesület szervei organi udružnja
egyetemlegesen solidarno 
eljárás postupak
Ellenőrző Bizottság Nadzorni odbor
Elnökség Predsedništvo
előadóművész interpretator 
előírt költségek normirani troškovi
előleg avans
értesítés obaveštenje 
évi pénzügyi jelentés godišnji finansijski izveštaj
felelősség odgovornost
fellebbezés žalba
felszámolás likvidacija
formális egyesület formalno udruženje
Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség Agencija za privredne registre
gazdasági tevékenység privredna delatnost
gazdasági társaság privredno društvo
hagyaték ostavina
hatósági engedély (licencia) licenca
Igazgatóbizottság Upravni odbor
ingatlan nepokretnost 
ingóság pokretnost
járulék doprinos 
jegyzéket vezető Registrator
jegyzőkönyv zapisnik
jogi személy pravno lice
kereset zarada 
kérelem zahtev
készpénz gotovina
kiskorú személy maloletna lica

korlátolt felelősségű társaság (Kft.) društvo sa ograničenom odgovor-
nošću (d.o.o.)
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Kötelmi jogviszonyokról szóló
törvény

Zakon o obigacionim odnosima

Közgyűlés Skupština
lakossági jövedelemadó porez na dohodak građana
mérleg állapota bilans stanja 
mérleg sikeressége bilans uspeha 
munkaszerződés ugovor o radu
Munkaügyi törvény Zakon o radu
napidíj dnevnica
nem formális egyesület neformalno udruženje
nem kormányzati szervezet nevladina organizacija
nettó jövedelem neto prihod
non-profit nedobitan (neprofitan)
nyereség dobit
nyugdíj- és rokkantbiztosítási 
járulék 

doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje (PIO)

pályázat konkurs
pénztár blagajna 
polgári jogi társaság ortakluk
rendes ülés redovna sednica
rendkívüli ülés vanredna sednica
statisztikai melléklet statistički aneks
státusbeli változások statusne promene
szabályzat pravilnik
Szakmai továbbképzésről szóló
szerződés

Ugovor o stručnom osposoblja-
vanju i usavrašavanju

szakvizsga stručni ispit
szakvizsga nélküli könyvelő knjigovođa
szakvizsgával rendelkező könyvelő računovođa
szállítmányozás špedicija
személyi szám jedinstveni matični broj građana

(JMBG)
szerződési melléklet aneks ugovora

Szerzői és rokon jogokról szóló törvény Zakon o autorskom i srodnim pravima
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szerzői jogdíj prihod od autorskih prava
Szerzői jogdíjról szóló szerződés Ugovor o autorskom honoraru
számlakeret konto
székhely sedište
szorzószám koeficijent
szövetség savez
tag član
tagdíj članarina
társadalmi szervezet društvena organizacija
természetes személy fizičko lice
térítmény naknada
törlés brisanje
törvényes képviselő zakonski zastupnik
utazási meghagyás putni nalog 
újraregisztrálás preregistracija
űrlap formular 
vagyon imovina
Vagyonadót előíró törvény Zakon o porezima na imovinu
Vállalkozási szerződés Ugovor o delu
Vámtörvény Carinski zakon
végzés rešenje
Végrehajtó Bizottság Izvršni odbor
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