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AZ EGYESÜLETRŐL

MI AZ EGYESÜLET?

A 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 megvalósítá-
sa érdekében, amelyek az alkotmányban vagy a törvényekben nem tiltottak. 

Megállapítható, hogy az egyesületet elsősorban a következő ismérvek hatá-
rozzák meg:

 – önkéntességen és önszerveződésen alapul, a tagokat senki sem kény-
szeríti, hogy szervezetet alakítsanak s hogy bármilyen tevékenységet 
végezzenek az egyesület életében, szavazzanak stb.

 – kormányzattól független szervezet, így a közjogi szervezetek, egyesü-
letet nem alapíthatnak

 – gazdasági tevékenység végzése, profitszerzés céljából nem alapítható 
egyesület, a tevékenység során megszerzett vagyont a tagok nem oszt-
hatják fel egymás között,

 – jogi személyiségű szervezet, 
 – célja a közjó szolgálata.

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Tilos titkos és katonai jellegű egyesületek létrehozása. 
Az Alkotmánybíróság döntésével betilthatja azon egyesületek működését is, 
amelyeknek célja erőszakos úton veszélyeztetni Szerbia alkotmányos rendjét 
vagy annak területi integritását, megsérteni a szavatolt emberi és kisebbsé-
gi jogokat, szítja az egyenlőtlenségeket, a gyűlöletet és a türelmetlenséget faji, 
nemzeti, vallási vagy más sajátosság 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 Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága az egyesületi törvény ezen   rendel-
kezéseit is figyelembe véve tiltotta be az „Obraz” nevű egyesületet  2012. június 
12-én. Ugyanakkor a „SNP 1389” nevű szervezet esetében az Alkotmánybíróság 
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elutasította a Köztársasági Ügyészség indítványát, azzal az indokolással, hogy 
az Alkotmánybíróság betiltásról szóló döntése, a demokrácia védelmének utol-
só bástyája. Az Alkotmánybíróság a nem bejegyzett, nem formális egyesülete-
ket is betilthatja.

MI A NEM FORMÁLIS EGYESÜLET?

A nem formális egyesület jogi személyiséggel nem rendelkező egyesület. A 
nem formális egyesület soha nem kerül bejegyzésre, általában egyetlen meg-
határozott cél elérése céljából alakul, tagjai teljes mértékben felelnek a vállalt 
kötelezettségekért.

AZ EGYESÜLÉSEK SAJÁTOS TÍPUSAI

Azon típusú egyesülésekre vonatkozólag, amelyeket külön törvények részlete-
sen szabályoznak (pl. politikai pártok, szakszervezetek, for-profit egyesületek, 
egyházak és vallási közösségek, spontán társadalmi mozgalmak), az egyesületi 
törvény csak másodlagosan érvényesül. 

Az egyesület különleges típusa a sportegyesület. A sportegyesületekre nem 
az egyesületekről, hanem a sportról szóló törvény rendelkezései alkalmazan-
dóak. A sporttörvény II. fejezete tartalmazza a sportegyesületek alapításá-
ra, működésére, megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat. Ezek a ren-
delkezések számos ponton megegyeznek az egyesületekről szóló törvény ren-
delkezéseivel, ugyanakkor vannak különbségek is. Például a 20 tagnál töb-
bet számláló sportegyesület esetében az igazgatóbizottság kötelező ügyvezető 
szerv; bejegyeztethetőek a sportegyesületek szakosztályai; a sportegyesületek 
esetében nem alkalmazhatóak az egyszerűsített felszámolási eljárás szabályai, 
stb. Az Ügynökség a sportegyesületeket és azok szövetségeit külön jegyzék-
ben tartja nyilván, ebből kifolyólag a sportegyesületek nyilvántartási eljárásai-
ban kizárólag a sportegyesületi jegyzék formanyomtatványai alkalmazandóak. 

EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

Az egyesület belföldi és külföldi szövetségekbe, illetve más egyesülésekbe 
is társulhat. Ha a szövetség székhelye a Szerb Köztársaság területén van, az 
egyesületi törvény rendelkezései  értelemszerűen alkalmazandók. 
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KI ALAPÍTHAT EGYESÜLETET? 

Az egyesületnek cselekvőképes, természetes személy, vagy jogi személy lehet 
az alapítója, azaz mindenki, aki korlátlanul szerezhet jogokat s vállalhat köte-
lezettségeket.

Kiskorú személy is lehet az egyesület alapítója, ha tizennégy évesnél idő-
sebb, valamint ha ezt törvényes képviselője a nyilatkozatában jóváhagyja, s a 
nyilatkozaton a bíróság vagy közigazgatási hivatal előtt az aláírását hitelesíti. 

A magánjog szabályai szerint létrehozott jogi személyekre vonatkozó-
an nincsen semmiféle korlátozó rendelkezés, ami azt jelenti, hogy gazdasá-
gi társaságok, politikai pártok, alapítványok, de jogi személyiséggel rendelke-
ző egyesületek is alakíthatnak egyesületet. Az egyesületek nem kormányzati 
jellegéből egyenesen következik, hogy ezen alapítási szabadság nem vonatko-
zik a közjogi szervezetekre, így a községi önkormányzatok vagy közvállalatok 
nem alapíthatnak egyesületet.  

HÁNY SZEMÉLY ALAPÍTHAT EGYESÜLETET?

Három alapító alapíthat egyesületet azzal, hogy legalább egynek Szerbia terü-
letén kell, hogy legyen a lakó-, illetve tartózkodási helye vagy a székhelye. 
Ebből az következik, hogy az alapítók külföldi állampolgárok is lehetnek.

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS

Az egyesület az alapító okiratnak és az alapszabálynak az egyesület alakuló 
közgyűlésén való elfogadásával és az egyesület képviselésére meghatalmazott 
személy megválasztásával alakul meg. A közgyűlésen a képviselésre megha-
talmazott személy mellett az egyesület más tisztviselői is megválaszthatóak, 
viszont ezen tisztségviselők adatai nem kerülnek bejegyzésre.

A törvény nem foglalkozik az alakuló közgyűlés megtartásának részlete-
ivel, ott és úgy tartják meg az alakuló gyűlést az alapítók, ahogyan kedvük 
tartja azzal, hogy az alakuló közgyűlésen elfogadott okiratok kötelező tar-
talmi elemeit a törvény szabályozza. Az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyv 
készül. Mindezek a dokumentumok a bejegyzési eljárás kötelező mellékletei, 
amiről egy későbbi fejezetben lesz szó.
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ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapító okirat írásbeli nyilatkozat, amelyben az alapítók  létrehozzák 
az egyesületet.

Az alapító okirat kötelező tartalmi elemei:

 – az  alapítók  személyneve  vagy elnevezése és lakó-, illetve székhelye; 
 – az egyesület neve és székhelye; 
 – az egyesület céljainak területe; 
 – az alapítás céljai; 
 – az egyesület képviselésére meghatalmazott személy neve és lakhelye; 
 – az alapítók aláírása és személyi száma vagy – ha az alapító külföldi 

állampolgár – úti okmányának száma és a kiadó ország neve, 
 – az alapító okirat meghozatalának napja.

Az alapító okiratot az alapítóknak eredeti formájában személyesen kell 
aláírnia. Ha az alapítók között jogi személyek is vannak, akkor a szervezetek 
nevében a szervezetek képviselője írja alá az okiratot, a jogi személy elnevezé-
sénél lepecsételi aláírását, továbbá odaírja a jogi személy törzsszámát (matični 
broj) és adószámát (PIB).

ALAPSZABÁLY

Az alapszabály az egyesület alapvető általános aktusa, „alkotmánya”. Az alap-
szabálynak összhangban kell lennie az alapító okirattal és minden általá-
nos vagy egyedi egyesületi aktusnak összhangban kell lennie az alapszabály-
lyal. Semmisek mindazok a rendelkezések, amelyek ellentétesek az alapsza-
bály rendelkezéseivel.

Az alapszabály kötelezően szabályozza a következőket: az egyesület neve 
és székhelye; a célok megvalósításának területe, az alapítás céljai; az egyesü-
let belső szervezete, szervei, meghatalmazásaik, összetételük, megválasztásuk 
és visszahívásuk módja, megbízatási idejük tartama és döntéshozataluk módja; 
az alapszabály módosítási és kiegészítési eljárása, s ha az egyesület  más  álta-
lános  aktusokat  is  alkot,  meghozataluk  és  módosításuk  eljárása;  az egye-
sület képviselése; a nyilvánosság érvényesítése; a tagfelvétel feltételei és módja, 
illetve a tagság  megszűnése;  a  tagok  jogai,  kötelességei  és  felelőssége;  a  
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célok  valóra  váltásához szükséges eszközök megszerzésének módja és az esz-
közökkel való rendelkezés, beleértve a nyereséggel  járó  gazdasági  vagy  más  
tevékenységre  vonatkozó  rendelkezéseket  is,  ha  az egyesület ilyen tevékeny-
séget is folytat; a státusváltozásokról és az egyesület megszűnéséről való dön-
téshozatal módja; az egyesület vagyonáról való rendelkezés az egyesület meg-
szűnése esetére; a pénzügyi és más jelentések, beszámolók elfogadási módja; a 
pecsét külalakja és tartalma; törvényben meghatározott egyéb kérdések. 

Természetesen, a felsorolt „kötelező minimum” mellett az  alapszabály  az  
egyesület  működése  szempontjából  fontos más kérdéseket  is szabályozhat. 

Az alapszabálynak személyi adatokat nem kell tartalmaznia.
Amennyiben az alapszabály nem rendelkezik a törvény által előírt kötelező 

tartalommal, a Cégbejegyzési Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) elveti 
az alapítás iránti bejegyzési kérelmet.

KÖTELEZŐ-E A CIRILL BETŰS ALAPÍTÓ OKIRAT ÉS ALAPSZABÁLY?

Nem. Azonban a bejegyzésre kerülő szerb nyelvű névnek és székhelynek min-
denképpen cirill betűvel kell szerepelni.

AZ EGYESÜLETE NEVE 

Mindenekelőtt viszgáljuk meg az egyesület nevére vonatkozó szabályokat. 
Először: az egyesület neve nem lehet azonos vagy összetéveszthető már bejegyzett 
egyesület nevével. Emiatt tanácsos az egyesület nevének kiválasztása előtt az 
Ügynökség honlapján ellenőrizni a már bejegyzett egyesületek adatait. Arra 
is van lehetőség, hogy az alapítók előre lefoglalják az elnevezést, így megvéd-
ve a névre vonatkozó ötletet. A foglalás 60 napig érvényes a lefoglalás napjá-
tól számítva. Másodszor: az egyesület nevének összhangban kell lennie a céljaival 
és a tevékenységével. Ez az ún. névvalódiság elve, mely szerint a névnek tük-
röznie kell az egyesület fő tevékenységi körét, illetve nem lehet félrevezető 
vagy megtévesztő. Harmadszor: Az egyesület neve csak szerb nyelvű, cirill betűs 
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. Példa. Ha az egyesület teljes, szerb nyelvű 
neve Удружење грађана „Зеленa звезда“, akkor a bejegyezhető magyar nyel-
vű változat „Zöld csillag” Polgári Egyesület lenne. A gyakorlatban  előfordul, 
hogy a jegyzéket vezető, a bejegyzési kérelem elfogadásáról szóló határoza-
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tában hibásan tünteti fel az adott egyesület magyar nyelvű elnevezését. Ilyen 
esetekben haladéktalanul javítási kérelemmel kell az Ügynökséghez fordul-
ni, tekintettel arra, hogy a további jogi ügyletek szempontjából a bejegyzés-
ről szóló határozatban szereplő adatok a meghatározóak. Továbbá, az egyesü-
let nevében szerepelhet idegen szó is, amennyiben az egyesület tagja valame-
lyik nemzetközi szervezetnek, a szerb nyelvben már meghonosodott a szó, s 
nincs rá külön szerb kifejezés. Az idegen szavak szereplésére vonatkozó sza-
bályt alkalmazta mindezidáig a legrugalmasabban az Ügynökség.  Példa. A 
„Rotary Club” elnevezésnek nem „Ротари Клуб”-ként kell szerepelnie, de ter-
mészetesen így is bejegyeztethető. Ugyanakkor a magyar nyelvű személyne-
veket nem kell cirill betűsre átírni. Példa. Мађарско културно уметничко 
друштво „Szirmai Károly” - Темерин. A következő bejegyzett nevek eseté-
ben pedig nyoma sincs cirill betűnek: Serbia Green Building Council, Media 
Freedom Watch, European-Serbia Life, Lovely Designs, Creative Team 
Digital Still, Bellissimo. Továbbá, az egyesület szerb nyelvű és cirill betűk-
kel leírt neve után fel lehet tüntetni annak valamelyik idegen nyelvű fordítását 
is, s ezt a nyilvántartásban is be lehet jegyezni. Nincs olyan törvényes rendel-
kezés, amely a fordítás mikéntjére vonatkozna, általánosan elfogadott viszont, 
hogy a fordításnak minél pontosabbnak kell lennie. Ebben az esetben az alap-
szabálynak a fordítást is tartalmaznia kell. 

Az egyesület rendelkezhet rövidített névvel is, azonban ezt is külön kell 
az alapszabályban rendezni. A rövidített nevet a nyilvántartásba is bejegyzik, 
így az a jogügyletekben is hivatalosan használható.  Példa. A „Serbia Green 
Building Council” nyilvántartott rövidített neve a „SrGBC”, az Удружење 
грађана „Зеленa звезда“ rövidített változata az УГ „Зелена звезда”, vagy a 
„Зелена звезда” lehetne. Miután az egyesület neve és rövidített neve beje-
gyeztetik, a jogforgalomban azokat a bejegyzett formában kötelező használni. 

AZ EGYESÜLET VIZUÁLIS SZIMBÓLUMAI

Az egyesület nevéhez hasonlóan törvényes védelmet élvez az alapszabályban 
rögzített jel, embléma, logó vagy más szimbólum. A szimbólumok esetében 
is érvényes a kizárólagosság elve, ami azt jelenti, hogy az egyesület vizuális 
azonosító szimbóluma nem lehet azonos az Ügynökség által bejegyzett vagy 
bejegyzés végett bejelentett másik egyesület szimbólumával. Hasonlóképpen 
alkalmazandó a valódiság alapelve is, azaz az egyesület azonosító szimbó-
luma nem támaszthat kételyt az egyesülettel, céljaival vagy azzal kapcsolat-
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ban, hogy milyen jogi személyről van szó. Az alapszabályok általában a nevet, 
székhelyet és pecsétet rendező szakaszokban szabályozzák az egyesület vizu-
ális azonosítóit. Emellett az alapszabályhoz hozzákapcsolható a szimbólum 
grafikai ábrázolása is, színes vagy színtelen változatában.

SZÉKHELY ÉS CÍM

Általánosan elfogadott definíció szerint az egyesület székhelye ott van, ahol a 
központi ügyintéző szerve. A székhely lehet családi ház vagy lakás, lehet vala-
melyik tag állandó lakcíme is (sokszor az alakuló közgyűlésen megválasztott 
képviselő címe szerepel székhelyként), lehet jogi személy címe is. Más jogren-
dek civil szabályozásától eltérően nálunk nem kell, hogy az egyesület tulaj-
donában legyen az ingatlan, amit az egyesület székhelyként használ, sőt a 
bejegyzési eljárásában azt sem kell igazolni, hogy milyen jogalapon használja 
az egyesület az adott ingatlant. 

A székhellyel kapcsolatban egyetlen szabályt kell figyelembe venni: az 
egyesület székhelyének a Szerb Köztársaság területén kell lennie azzal, hogy 
székhelyként azt a helyi önkormányzati egységet kell megjelölni, amelynek a 
területéről az egyesületet irányítják. Az egyesület alapszabályában nem köte-
lező feltüntetni a székhely címét, amiből az az előny is származik, hogy egy 
esetleges címváltozás nem von maga után alapszabálymódosítási kötelezett-
séget.

ALAKÍTHATÓAK-E A SZÉKHELYEN KÍVÜLI EGYESÜLETI RÉSZEK?

Nincs törvényes akadálya annak, hogy az egyesületek az alapszabályban meg-
határozott székhelyükön kívüli helységekben egyesületi részeket (szakosztály, 
csoport, klub, fiók, kirendeltség stb.) hozzanak létre. Az egyesületek alapsza-
bálya hivatott rendezni az egyes részek tevékenységi körét, feladatait, azonban 
fontos megjegyezni, hogy ezek a részek nem rendelkezhetnek jogi személyi-
séggel és nem kerülnek bejegyzésre. 

MILYEN ALAKÚ LEGYEN AZ EGYESÜLET PECSÉTJE?

Az egyesületi törvény egyetlen helyen szól az egyesület pecsétjéről, ahol  
kimondja, hogy az alapszabálynak rendelkeznie kell a pecsét külalakjáról és 
tartalmáról. Ebből kifolyólag a pecsét lehet négyszögletű, kör alakú, kisebb 
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vagy nagyobb. A tartalma viszont meg kell, hogy egyezzen az alapszabály 
névre és székhelyre vonatkozó rendelkezéseivel. Nem tüntethető fel a pecséten 
az alapszabályban rögzített és a vonatkozó jegyzékben bejegyzett névtől külön-
böző elnevezés vagy székhely. Így, amennyiben az egyesület neve cirill betű-
vel írott, a név a pecséten sem szerepelhet latin betűkkel. Az Ügynökség elveti 
a nyilvántartott adatok módosítására irányuló kérelmet, ha a mellékelt doku-
mentumokon a bejegyzett adatoktól eltérő tartalmú pecsétlenyomat szerepel.

Továbbá, a pecséten szerepelhet az egyesület magyar nyelvű elnevezése, 
idegen nyelvű fordítása, valamint rövidített neve is – az alapszabállyal össz-
hangban. A pecsétet az egyesület a megalakulása után készíti el, a bejegyzésről 
szóló határozat alapján. A pecsét elkészítése során a pecsétet kidolgozó vállal-
kozó köteles ellenőrizni a bejegyzési határozat tartalmát.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

KI LEHET EGY EGYESÜLET TAGJA? 

Egy egyesület tagja lehet bármelyik hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi 
személy, teljesen egyenlő feltételek mellett. Az alapító- és a később csatlako-
zott tagok jogaiban és kötelezettségeiben sincs különbség. Egy egyesületbe 
való belépés, illetve a már létező tagság megszűntének feltételeit az egyesület 
alapszabálya szabályozza, azonban nem tehet semmiféle megkülönböztetést a 
személyek között. Így például a tagság megszűnhet amennyiben az egyesület 
bármely tagjának tevékenysége során súlyosan sérül az egyesület tekintélye. 

Az alapítási szabályoktól eltérően egy már létrejött egyesülethez életkor-
tól függetlenül bármelyik természetes személy csatlakozhat. A 14 év alat-
ti gyermek helyett a törvényes képviselője tehet csatlakozási 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 kép-
viselője. 

A tagok egyenlőségének elvével kapcsolatban felmerülhet az a kérdés, hogy 
jogszabályellenes az egyesület azon rendelkezése, ami szerint az egyesület tag-
jai kizárólag magyar nemzetiségű szerbiai állampolgárok lehetnek. Ezzel kap-
csolatban elsősorban a diszkrimináció tilalmának alkotmányos alapelvét kell 
figyelembe venni. Másodsorban, megállapítható, hogy az adott kérdésre adan-
dó válasz esetfüggő. Természetszerűleg nem lehet alkotmányos az az alap-
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szabályi rendelkezés, mely valamely nemzet ellen irányuló, gyűlölködő tarta-
lommal bír. De, nem látjuk akadályát annak, hogy egy a magyar néphagyo-
mány kincseit őrző egyesület tagságát a fenti módon korlátozza az alapszabály, 
hiszen ez a megkülönböztetés nem más nemzetiségű személyek ellen irányul, 
illetve az egyesületnek nem a megkülönböztetés a célja.

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI VANNAK AZ EGYESÜLETI 
TAGOKNAK?

Az egyesület tagja: részt vehet az egyesület tevékenységében, választhat és 
választható az egyesület szerveibe és bírósági eljárást indíthat az egyesület 
jogszabályt sértő aktusai ellen. Az egyesület tagja alapszabályi rendelkezéssel 
sem kötelezhető szavazásra, hiszen ez a tag joga, nem pedig kötelezettsége. A 
tagok egyenlőek a szavazati jog szempontjából. Így például nincs különbség 
az alapító tagok és az egyesülethez később csatlakozó tagok szavazata között, 
az egyesület tisztségviselőinek a szavazata éppen olyan súlyú mint az egyesület 
más tagjaié, stb. A tagokat szavazásra kötelezni nem lehet, illetve a tag maga 
dönti el, hogy ilyen formában részt kíván-e venni az egyesület életében. Az 
egyesületi tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. A szavazati jogot nem 
lehet életkor szerint korlátozni, így a 18 év alatti tagok is szavazhatnak. A sza-
vazati jog nem függhet a befizetett tagdíj mértékétől sem (más kérdés a tag-
sági díj befizetésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása). A tag az egyesület 
szervezeteibe választható. Az egyesület képviselője kizárólag cselekvőképes, 
Szerbia területén lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy lehet. 
Ezzel szemben a tag köteles eleget tenni az alapszabályban foglalt kötelezett-
ségeinek és köteles tagdíjat fizetni. Amennyiben a tag nem teljesíti a rögzített 
kötelezettségeit, tagsága az alapszabályban előírt módon szűnhet meg. 

KÖTELES-E TAGSÁGI NYILVÁNTAR TÁST VEZETNI AZ EGYESÜLET?

Az egyesület köteles nyilvántartást vezetni a tagjairól, bár ennek elmulasztá-
sát a törvény külön nem bünteti. A nyilvántartás vezetése során az egyesület 
köteles betartani a személyes adatok védelméről szóló törvény vonatkozó ren-
delkezéseit. 

A naprakész tagnyilvántartás elősegíti annak pontos ellenőrzését is, hogy 
az alapszabály alapján ki rendelkezik a tagokat megillető jogokkal. Ez külö-
nösen a közgyűlésen fontos, ahol egy meghozott határozat törvényességét és 
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jogerősségét pont az határozza meg, hogy jelen volt-e a közgyűlésen a szüksé-
ges 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 minimum alá.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az egyesület két kötelező szerve a közgyűlés és az egyesület képviselője.

1. A 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. 

A törvény alapján a közgyűlés kizárólagos illetékességi körébe tartozik az 
alapszabály elfogadása (illetve módosítása), az egyesület képviselőinek megvá-
lasztása, szövetségbe való belépésének eldöntése, az évi pénzügyi jelentés elfo-
gadása, az egyesület státusbeli változásainak az elfogadása, s végül az egye-
sület megszűnésének kimondása. Az alapszabály azonban e kérdések mel-
lett további kérdéseket is utalhat a közgyűlés illetékességébe, illetve minden 
olyan kérdésben, amely nem tartozik az egyesület más szervének a hatásköré-
be, szintén a közgyűlés dönt.

2. RENDES ÉS RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

A közgyűlés ülése lehet rendes és rendkívüli. Rendes ülést legalább évente 
egyszer kell tartani, de az alapszabály meghatározhatja ennél gyakoribb idő-
szakonként is. Rendkívüli ülést akkor kell összehívni, ha azt írásos formá-
ban legalább a tagok 1/3-a kéri (de az alapszabály e tekintetben is meghatá-
rozhat kisebb arányt), s kötelező azt összehívni a kérelem beadásától számí-
tott 30 napon belül. 

3. HOGYAN DÖNT A KÖZGYŰLÉS?

A közgyűlésen való döntéshozatalt a törvény nem részletezi, azt teljes egészé-
ben az alapszabály illetékességi körébe utalja. Mivel a közgyűlésen hozzák az 
egyesület életében a legfontosabb döntéseket, így nagyon fontos, hogy a dön-
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téshozatal szabályai teljesen precízen, félre nem érthető módon legyenek meg-
határozva. 

Az egyes döntések fontosságához mérten, különféle mértékű részvéte-
li 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 jelen-
lévők 2/3-os szavazati szükségességét 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).

4. AZ EGYESÜLET KÉPVISELŐJE

Az egyesület képviselője végzi el az egyesület nevében a szükséges jogi aktu-
sokat (pl. szerződések kötése, számlák kifizetése). Képviselőnek csak szerbi-
ai tartózkodási hellyel vagy állandó lakcímmel rendelkező (vagyis Szerbiában 
tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi személy is), cselekvőképes ter-
mészetes személy választható (vagyis 18 évnél idősebb, gondokság alatt nem 
álló személy). Egy egyesületnek lehet egyszerre több képviselője is, s nincs 
akadálya annak sem, hogy egyúttal az egyesület más szervében is tag legyen 
(pl. igazgatóbizottság elnöke), azzal a különbséggel, hogy a képviselői tisztség 
bejegyzésre kerül a Ügynökség nyilvántartásában, a más szervekben betöltött 
szerep viszont nem.

A képviselőt a közgyűlés választja és nevezi ki, ha csak az alapszabály más-
ként nem rendelkezik (pl. gyakorlat, hogy amennyiben az egyesület igazga-
tóbizottsággal is rendelkezik, akkor annak tagjait választja meg a közgyűlés, 
míg azok pedig tagjaik közül az egyesület képviselőjét). 

5. AZ EGYESÜLET EGYÉB SZERVEI

A fenti kötelező szervek mellet az egyesületnek más szervei is lehetnek. Az 
egyesületi törvényben hiába keressük, sem a formájukkal sem az elnevezésük-
kel kapcsolatban nem rendelkezik, ami teljesen összhangban van az egyesülés 
szabadságának elvével. A szervezeti felépítés kialakításakor az egyesület ala-
pítói, illetve későbbi tagjainak egyrészt figyelembe kell venni, hogy a közgyű-
lés kötelező illetékességei más szervekre nem ruházhatók át, másrészt pedig 
arra kell figyelni, hogy a szervezeti rendszer megfeleljen a tagság és az egye-
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sületi élet igényeinek. A leggyakrabban előforduló „plusz” szervek az igaz-
gató-, az ellenőrző- és a fegyelmi bizottságok, amelyek rendszerint párat-
lan tagú szervek, s melyek tagjai mandátumuk lejárta után újraválaszthatók. 
Ezekre a szervekre a nagyobb tagságot számláló egyesületeknél vagy szövet-
ségeknél van szükség. Míg az igazgatóbizottság a képviselőhöz hasonlókép-
pen ügyintéző szerv, amely az évi rendes közgyűlések megtartása közötti idő-
szakban dönt az alapszabály végrehajtására vonatkozó legfontosabb „operatív” 
kérdésekben, addig az ellenőrző bizottság átlalában 3-5 tagot számláló testü-
let, mely az egyesület tevékenységének, pénzügyeinek törvényességét ellenőr-
zi. A fegyelmi bizottság rendszerint az egyesület tagja ellen indított eljárás-
ban vizsgálja meg, hogy az tevékenységével sértette-e az alapszabály rendel-
kezéseit. Az említettek mellett a pénztáros is gyakori szereplője az egyesület 
szervezeteinek, de találkozunk titkárral és szakosztályi vezetőkkel is. Az ille-
tékesség pontos meghatározása mellett az alapszabály tartalmazza az egyes 
szervek tagjainak számára, megválasztására és visszahívására vonatkozó pon-
tos szabályokat. 

Az egyesület tagjai szabadon nevezhetik el ezeket a szerveket is, így az 
igazgatóbizottság elnevezés helyett ugyanúgy használható például az elnök-
ség, fórum vagy kerekasztal elnevezés. 

6. KI DÖNT, A KÖZGYŰLÉS VAGY AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG? 

Ez a kérdés leginkább a nyilvántartott adatok változására irányuló kérelmek 
esetében merül fel, ahol az Ügynökség kivétel nélkül az „illetékes szerv” dön-
tését is kéri. Azt, hogy az adott kérdésben való döntésben az egyesület mely 
szerve illetékes minden esetben a szervezet alapszabálya dönti el. A válto-
zásokról szóló döntésekben kötelező azokra az alapszabályi rendelkezésekre 
hivatkozni, amelyek az adott szerv döntési illetékességét írják elő. 
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AZ EGYESÜLETEK TÖRLÉSE

MELY ESETEKBEN TÖRÖLHETŐ AZ EGYESÜLET 
AZ ÜGYNÖKSÉG NYILVÁN TAR TÁSÁBÓL?

A nyilvántartásból való törlésének hét különböző oka lehet:
 

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

 – ha 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 elő-

írt 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.

STÁTUSBELI VÁLTOZÁSOK

Az egyesület státusának megváltozásáról a közgyűlés dönt. Az egyesület stá-
tusbeli változásokat hajthat végre csatlakozással, egyesüléssel és szétválás-
sal. A csatlakozás esetében csak a csatlakozó egyesület szűnik meg, s minden 
vagyon az új egyesületre száll át. Egyesüléssel mindkét egyesület megszűnik, 
s egy új jön létre, a kettő közös vagyonával. Szétválással pedig megszűnik az 
egyesület, s újak jönnek létre helyette megosztott vagyonnal. Minden esetben 
a változásokat be kell jegyezni. 

FELSZÁMOLÁS VAGY CSŐD?

Felszámolási eljárást kell végrehajtani minden esetben, kivéve ha az egye-
sület a megszűnést okozó szervezeti módosításokat hajtott végre vagy pedig 
csődbe ment. Ebben a felszámolási eljárásban is alkalmazni kell a gazdasági 
társaságok felszámolására vonatkozó szabályokat (fontos megjegyezni, hogy 
a 2012. február 1-étől alkalmazandó gazdasági társaságokról szóló törvény 
lényegesen módosította az előző törvény felszámolásra vonatkozó szabályait).
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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 felszá-
moló biztost, s ezzel párhuzamosan megszűnik az egyesület korábban meg-
választott szerveinek és képviselőjének/képviselőinek a mandátuma is (kivé-
ve az ellenőrző bizottság illetékességét, ha ilyennel rendelkezik az egyesület). 

Ezt a döntést az egyesület köteles 3 napon belül a jegyzéket vezetőnek 
elküldeni, s a „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében” is megjelentet-
ni (amelyben felhívják az egyesület esetleges hitelezőit, hogy 30 napon belül 
jelezzék a fennálló követeléseiket). 

A fenti eljárás leegyszerűsíthető akkor, ha a közgyűlés tagjainak többsége 
úgy nyilatkozik, hogy az egyesület már eleget tett az összes korábban fennál-
ló kötelezettségének (azonban ezt a nyilatkozatot aláíró tagok az egyesület tör-
lésétől számított 3 éven belül egyetemlegesen felelnek az esetlegesen, későb-
biekben jelentkező hitelezőknek, s őket az Egyesületi jegyzékben is név sze-
rint feltüntetik).

A tartósan 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 nyilvántartásból törléssel az 
egyesület elveszti jogi személyiségét.

AZ EGYESÜLET BETILTÁSA

Fent már elmondtuk, hogy tiltott tevékenység végzése esetén az Alkot mány-
bíróság betilthatja az egyesületet. Az egyesület működésének tilalmáról szóló 
határozat alapulhat az egyesület tagjainak a tettein, ha e tettek és az egyesü-
leti tevékenység vagy célok között összefüggés van, vagy ha e tettek  a  tagok  
szervezett  akaratán  alapulnak,  és  az  eset  körülményeiből  arra  lehet követ-
keztetni, hogy az egyesület tolerálta tagjainak a tetteit. Az egyesület működé-
sének tilalma esetén az egyesület vizuális azonosító szimbólumai és más jelei 
(zászló, jelmondat, egyenruha, címer, jelvény stb.) nyilvánosan nem használ-
hatóak.
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AZ EGYESÜLETEK BEVÉTELEI, VAGYONA 
ÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE

AZ EGYESÜLET BEVÉTELE ÉS VAGYONA

Az egyesület céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a pénz-
ügyi források megléte. A törvény szerint az egyesület bevételt szerezhet töb-
bek között tagdíjból, önkéntes adományból, ajándékból, pénzügyi támogatás-
ból, hagyatékból, betéti kamatból, bérleti 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 egyesület-
nek (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 jövedelem-
hez juthat.

A pályázati úton kiosztott pénzügyi támogatások jelentik az egyesületek 
döntő többsége számára a legfontosabb bevételi forrást. E támogatások legfon-
tosabb jellemzője, hogy  azokat az állam, annak szervezetei vagy az alapítvá-
nyok olyan projektekre adják, amelyek közösségi célt szolgálnak, a közjó elő-
mozdítását segítik elő. 

Az egyesület vagyonát csak az alapszabályban lefektetett célok megvaló-
sítására 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 megvalósítása érdekében a fenti szemé-
lyeknek kifizetett jutalmak, költségtérítések, útiköltségek, napidíjak, s a mun-
kavállalók esetében pedig munkabérek is.

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

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

Példa. 

17. szakasz
Az Egyesület megszűnése esetében az Egyesület vagyonának kedvezménye-
zettje az a hazai non-profit jogi személy lesz, melynek céljai összhangban van-
nak az Egyesület céljaival. A Közgyűlés a megszűnésről szóló határozatban 
jelöli meg vagyonának kedvezményezettjét.

Vagy

Az Egyesület megszűnése esetében az Egyesület vagyonának kedvezménye-
zettje az “Árok Ferenc Polgári Egyesület”.

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 

Az egyesület egyik alapvető meghatározója az, hogy nem nyereségorientált. A 
non-profit jelző kivétel nélkül minden egyesületre érvényes s ennek a jelzőnek 
köszönhetően terjedt el a „non-profit szektor” elnevezés is. Logikusan követ-
kezik a kérdés: ha az egyesület non-profit szervezet, akkor miképpen lehetsé-
ges, hogy az egyesület gazdasági tevékenységet végezzen? Annak érdekében, 
hogy rávilágítsunk az egyesület gazdasági tevékenységének alapvető jellegze-
tességeire nézzük a következő két kérdést: 

Egyedi ékszereket gyártok, egyesületet szeretnék alapítani, hogy eladhassam 
őket, megoldható?

Szeretnénk egy kávézót nyitni, egyesület formájában, ahol italt árulnánk és az ital 
eladásából szerzett jövedelemből rendezvényeket szerveznénk. Regisztrálható 
ilyen formában a vendéglátóipari tevékenység? 

A válasz mindkét kérdésre ugyanaz: nem. Egyesület elsődlegesen gazda-
sági tevékenység folytatására nem alapítható. Azonban, az egyesületi törvény 
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által meghatározott keretek között az egyesület mégis végezhet gazdasági 
tevékenységet, nyereségszerzés céljából. 

HOGYAN VÉGEZHET AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET?

Az egyesület végezhet gazdasági tevékenységet, amennyiben:

 – a tevékenység kapcsolódik az alapszabályban meghatározott fő célokhoz, 
 – a tevékenység az alapszabályban előlátott,
 – a tevékenység kiegészítő jellegű, s elősegíti az egyesület fő céljainak 

megvalósulását.

Az elmondottakból világosan kiderül, hogy a gazdasági tevékenység 
másodlagos, teljes mértékben az egyesület céljainak van alárendelve s az e 
tevékenységből származó nyereség kizárólag az egyesület céljainak megvalósí-
tására fordítható. Különösen fontos figyelni a profitosztás tilalmára. A gazda-
sági tevékenységből megvalósított jövedelmet az egyesület az alapszabályban 
lefektetett céljai megvalósítására használhatja csak fel, vagyis nincs joga arra, 
hogy azt felossza az egyesület tagjai, a vezetősége, az alkalmazottai vagy bárki 
más személy között. Lényeges kiemelni azt is, hogy attól függetlenül hogy azt 
egyesület végzi, minden egyes gazdasági tevékenységre az adott tevékenység 
külön szabály- és feltételrendszere vonatkozik. A fenti kérdéshez visszatérve,  
bejegyezhető az egyesület vendéglátóipari tevékenysége azzal, hogy az egye-
sületi törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett, a tevékenység 
végzésének meg kell felelnie mindazoknak a feltételeknek, amely egyébként a 
vendéglátóiparra vonatkoznak.

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE

Az egyesület gazdasági tevékenységét be kell jegyezni a Gazdasági alanyok 
jegyzékébe is, s e tevékenységet kizárólag a bejegyzése után kezdheti meg az 
egyesület. Amennyiben az egyesület alapszabálya annak alapításakor nem tar-
talmazza a gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó rendelkezést, az alap-
szabály módosítása által a gazdasági tevékenységet először az Egyesületek 
majd a Gazdasági alanyok jegyzékébe kell bejegyezni.

A Gazdasági alanyok jegyzékébe egy meghatározó gazdasági tevékeny-
séget lehet bejegyezni, a gazdasági társaságok fő tevékenységének bejelenté-
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séhez hasonló módon (a tevékenységek osztályozásáról szóló rendelet alap-
ján a tevékenységet pontos jelölő kód és leírás megjelölésével). A gyakorlatban 
sűrűn előforduló gond, hogy az egyes egyesületek széles spektrumú tevékeny-
sége nem csomagolható egyetlen „kódba”. Ennek a problémának a megoldá-
sa céljából az alapszabályban ajánlott minél pontosabban leírni minden olyan 
tevékenységet, melynek végzéséből nyereség szerezhető azzal, hogy ezen tevé-
kenység mellé nem kell kódot írni s csupán megjegyzés formájában kerülhet 
bejegyzésre.

Példa. 

14. szakasz (A Gazdasági alanyok jegyzékébe bejegyzendő tevékenység)
Az Egyesület a következő gazdasági tevékenységet végzi: 32.12. Ékszerek, 
bizsuk és hasonló tárgyak gyártása 

15. szakasz (Megjegyzésként kerül bejegyzésre)
Az egyesület bevételre tehet szert oktatási tevékenység szervezése által is.

ADÓKÖTELES-E A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG?

A gazdasági tevékenység kiegészítő jellege azt jelenti, hogy ez a tevékeny-
ség az egyesületnek nem lehet a meghatározó része. Amennyiben a költségek 
levonása után a belőle származó jövedelem évi összege nem éri el a 400.000,00 
dinárt, akkor eddig az összeghatárig kérheti a jövedelmi adó alóli mentessé-
get. Ez nem jelenti azt, hogy ennél magasabb jövedelem az egyesület gazda-
sági tevékenységéből nem valósítható meg, de ezen összeg felett az egyesület 
is köteles megfizetni a törvényben a gazdasági társaságok jövedelmére előírt 
mértékű jövedelmi adót.

BÜNTETHETŐ-E AZ EGYESÜLET HA A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET NEM A 
FENT LEÍR T MÓDON VÉGZI?

Amennyiben az egyesület az alapszabályban nem előlátott vagy a szervezet cél-
jaihoz nem kötődő gazdasági tevékenységet végez, akkor az egyesület és a felelős 
vezetője is, súlyos pénzügyi büntetéssel sújtható. Ehhez hasonlóan az egyesület 
és felelős személye büntethetők, ha a gazdasági tevékenység az egyesület tevé-
kenységének meghatározó, többségi része, illetve az nem szükséges az egyesü-
let céljainak a megvalósításához. Azonban az utóbbi két kitétellel az a baj, hogy 
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ezt a törvény pontosan nem írja körül, így annak mértéke és tartalma bizony-
talan. Elmondható, hogy az egyesületi törvény öt éves alkalmazása sem adott 
egyértelmű választ a gazdasági tevékenység mértékére vonatkozó kérdésekre.

Példa. 

Az egyesület és felelős személye ellen a turisztikai felügyelő indítványa alapján 
szabálysértési eljárás indult az miatt, hogy az egyesület által szervezett farsangi 
bálon az alapszabályban nem nyilvántartott vendéglátóipari tevékenységet (ital-
árusítás) végzett. Az eljáró felügyelő indítványa szerint az egyesület a turizmus-
ról szóló törvény 59. rendelkezését sértette, mely azt írja elő hogy, amennyiben 
az adott gazdasági társaság, más jogi személy vagy vállalkozó a vendéglátóipari 
tevékenységet nem fő tevékenységként végzi, köteles ennek a tevékenységének 
végzésére kirendeltséget alapítani s azt a jegyzékben bejegyeztetni.  

GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

Az egyesület a gazdasági tevékenység végzése mellett önállóan vagy más jogi 
személyekkel együtt alapítója lehet gazdasági társaságnak is (részvénytársa-
ság, korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság). E szempontból semmilyen 
különbségtétel sincs téve a többi jogi személlyel szemben. Egy egyesület első-
sorban akkor fog külön gazdasági társaságot alapítani, amennyiben a gazda-
sági tevékenysége már meghatározó, többségi része az összes tevékenységé-
nek. A fő gond ezzel az, hogy a törvény ezt a kérdést már végképp nem rész-
letezi, másrészt elég furcsa, hogy az egyesület által alapított gazdasági társaság 
valójában már bármilyen gazdasági tevékenységet végezhet, hisz rá is vonat-
kozik a gazdasági társaságok szabadságára vonatkozó szabály (ami elvileg azt 
jelenti, hogy nem kell már neki kapcsolódnia az egyesület fő céljaihoz és tevé-
kenységéhez).

KÜLFÖLDI EGYESÜLETEK

A törvény lehetővé teszi a külföldi egyesületek, illetve nemzetközi szerveze-
tek képviseleteinek a bejegyzését is, s a Szerbiában való állandó működésük 
előfeltétele e bejegyzés elvégzése. De természetesen a külföldi egyesület egyes 
egyedi, nem állandó tevékenységét (szemináriumon való részvétel, bemutató 
előadások tartása, képzések szervezése, rendkívüli helyzetekben humanitári-
us segély nyújtása stb.) megvalósíthatja külön képviselet bejegyzése nélkül is. 
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A külföldi egyesületek képviseleteit szintén az Ügynökség tartja nyilván, 
még pedig a Külföldi egyesületek jegyzékében. A képviseletek bejegyzésére, 
illetve törlésére alkalmazni kell a törvénynek a hazai egyesületek bejegyzésé-
re, illetve törlésére vonatkozó szabályait, értelemszerűen a további specifikus-
ságok figyelembevételével. A külföldi egyesület képviselete azonban nem ren-
delkezik jogi személyiséggel, s így önállóan, a saját nevében nem is végezhet 
jogügyleteket, hanem csak a külföldi egyesület nevére teheti azt meg. 

AMIT A BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL  TUDNI KELL

Az egyesületek, szövetségek és külföldi egyesületek jegyzékét a Cégbejegyzési 
Ügynökség vezeti, szerb nyelven: Agencija za privredne registre. Minden 
új egyesület alapítását és minden létező egyesületet érintő változást az 
Ügynökségnél kell bejelenteni, a külön törvényben szabályozott eljárás (az 
Ügynökség bejegyzési eljárásairól szóló törvény) és természetesen az egye-
sületi törvény rendelkezéseivel összhangban. A továbbiakan ismertetjük azo-
kat a legfontosabb általános szabályokat, melyek minden bejegyzési eljárásra 
vonatkoznak.

MIT ELLENŐRIZ AZ ÜGYNÖKSÉG?

A bejegyzési eljárás során az Ügynökség minden döntését a kérelemben fel-
tüntetett adatok alapján hozza meg. Egyáltalán nem vizsgálja azt, hogy pon-
tosak-e a kérelemben leírt adatok, nem vizsgálja azt sem, hogy autentikusak-e 
a mellékelt okiratok és azzal sem foglalkozik, hogy a mellékelt okiratokat az 
egyesület szabályos és törvényszerű eljárásban alkotta-e meg. 

2. MELYIK NAP A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK DÁTUMA?

Amennyiben az egyesület postán küldi a kérelmet, akkor a kérelem benyújtá-
sának időpontja nem a postán feladás dátuma, hanem az a nap, amikor a kére-
lem megérkezik az Ügynökségbe (az Ügynökség belgrádi székhelyű szerv, de a 
kérelmek bármely szervezeti egységének postán vagy személyesen is benyújt-
hatók). 
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3. MILYEN HATÁRIDŐK VONATKOZNAK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA?

Az új egyesület alapításának bejegyzését nem korlátozza határidő, ami egye-
nesen következik abból az elvből, miszerint az egyesület bejegyzése nem köte-
lező. Ellenben, a meglévő egyesület nyilvántartott adatainak módosítását 15 
napos határidőn belül kell bejegyeztetni. A 15 napos határidőt a változásról, 
módosításról szóló döntés meghozatalának napjától számítjuk. Ha az egyesü-
let a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti a határidőn belül, illetve a kérel-
mét a határidő lejártát követően nyújtja be az Ügynökségnek, akkor késedel-
mi, „büntető” illetéket kell fizetni. 

4. BENYÚJTHATÓAK-E ELEKTRONIKUS ÚTON A BEJEGYZÉSI KÉRELMEK?

A bejegyzési eljárást szabályozó törvény lehetővé teszi az elektronikus kérel-
mek benyújtását, viszont ez a lehetőség akkor nyílik meg, amikor az elekt-
ronikus aláírásra vonatkozó jogszabályok alkalmazása teljes lesz, s erről az 
Ügynökség a honlapján értesíti az érintetteket.

5. MILYEN DÖNTÉSEKET HOZHAT AZ ÜGYNÖKSÉG?

Az Ügynökség háromféleképpen dönthet: a kérelmet teljes egészében jóvá-
hagyja, a kérelmet részlegesen hagyja jóvá vagy a kérelmet elveti. Amikor az 
Ügynökség megállapítja, hogy a bejegyzési feltételek teljesültek, a benyújtó 
ügyfél részvétele nélkül, jóváhagyja a kérelmet. Ha a bejegyzési kérelem több 
nyilvántartott adat módosítására vonatkozik, akkor megtörténhet, hogy az 
egyes adatok módosítására vonatkozó kérelmet jóváhagyja, másokat viszont 
nem, illetve részlegesen jóváhagyja a kérelmet, részlegesen pedig eleveti azt. 
Azokban az esetekben, ahol az Ügynökség megállapítja, hogy nem teljesül-
tek a bejegyzésre vonatkozó feltételek, így ha nem illetékes a kérdésben, vagy 
ha a mellékelt okiratokban szereplő adatok nem szerepelhetnek a nyilvántar-
tásban vagy a kérelem már bejegyzett adatok bejegyzésére vonatkozik, ezek-
ben az esetekben elveti a kérelmet. Amennyiben más hiányosságokat álla-
pít meg az Ügynökség, határozatával elveti a kérelmet, de kötelezően megál-
lapítja, hogy mely hiányosságokról van szó és azokat miképpen lehet pótol-
ni. Az ügyfélnek 30 napja van arra, hogy pótolja a határozatban rögzített hiá-
nyosságokat, mely határidőt a határozat www.apr.gov.rs. honlapon való meg-
jelentetéstől kell számítani. Ha az ügyfél a 30 napos határidőn belül pótolja a 



28   Civil jogi és pénzügyi kézikönyv

hiányosságokat és befizeti az eredeti illeték felét, megőrzi az eredeti kérelem 
alapján szerzett jogait s az Ügynökség a kérelmet jóváhagyja. 

6. HÁNY NAP ALATT DÖNT AZ ÜGYNÖKSÉG?

Az Ügynökség a kérelem átvételétől számított 5 napon belül köteles dönteni a 
benyújtott kérelemről. Amennyiben arról 5 napon belül nem dönt, akkor ezt 
a „hallgatást” úgy kell értelmezni, hogy az Ügynökség a kérelmet jóváhagyta. 

7. MEGJELENNEK-E A DÖNTÉSEK AZ ÜGYNÖKSÉG HONLAPJÁN?

2013. szeptember 1-étől az Ügynökség minden döntését megjelenteti a hon-
lapján, emellett az egyesületek alapszabályát is megjelenteti. Fontos ez a vál-
tozás, hiszen a bejegyzett adatoknak és okiratoknak harmadik személyekre 
vonatkozó jogi érvénye kizárólag azok megjelentetésétől lehet. Ennek a törvé-
nyes rendelkezésnek köszönhetően az Ügynökség az alapszabályok tartalmát 
csak a bejegyzésre kerülő adatok vonatkozásában ellenőrzi.

8. EZ AZT JELENTI, HOGY AZ ÜGYNÖKSÉG ÍRÁSBAN NEM KÜLDI EL 
DÖNTÉSEIT A KÉRELMEZŐNEK?

Az Ügynökség csak akkor küldi el írásban a kérelemről hozott döntését, ha 
azt a kérelmező a kérelmében külön kérte. 

9. HOGYAN JAVÍTHATÓK AZ ÜGYNÖKSÉG DÖNTÉSEIBEN MEGJELENŐ 
HIBÁK?

Amint az fent elmondtuk, többször előfordul, hogy az Ügynökség a kérelem-
ről szóló határozatában hibásan tüntet fel egyes adatokat, ami a nem szerb 
nyelvű nevek és más adatok esetében különösen jellemző. Ilyen esetekben 
javítás iránti kérelemmel kell az Ügynökséghez fordulni. Az Ügynökségnek a 
javítási kérelemről szintén 5 napon belül kell dönteni. 

10. LEHET-E FELLEBBEZNI AZ ÜGYNÖKSÉG DÖNTÉSE ELLEN?

Az Ügynökség döntéseire fellebbezni lehet az illetékes minisztériumnál, a 
döntés ügynökségi honlapon való megjelentetésétől számított 30 napon belül. 
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BEJEGYZÉSI ÚTMUTATÓ

Miután bemutattuk a bejegyzési eljárásokra vonatkozó általános szabályo-
kat el kell mondanunk, hogy a bejegyzendő adatok változatossága miatt az 
egyes eljárások részleteiben különböznek, elsősorban a kötelezően mellék-
lendő okiratok szempontjából. Minden dokumentum eredeti változatát vagy 
hitelesített fénymásolatát kell mellékelni. Az űrlapok és mintadokumentumok 
letölthetők a www.apr.gov.rs honlap Egyesületi jegyzékének „Obrasci” menü-
pontjáról. Minden bejegyzés illetékköteles, az illetékek mértéke a „Naknade” 
menüpont alatt található. Az egyesület képviselője (illetve az ő általa adott, 
alapfokú bíróság vagy községi szerv által hitelesített írásbeli meghatalmazás-
sal felhatalmazott személy) a bejegyzés iránti kérelmét, a szükséges dokumen-
tumokkal egyetemben, személyesen is beadhatja az ügynökség belgrádi köz-
pontjában vagy bármelyik szervezeti egységnél is, illetve postán is elküldheti. 
A beadandó kérelmet kézzel olvashatóan vagy elektronikus úton kell kitölte-
ni, szerb nyelven és cirill betűkkel (kivéve azokat a részeket, melyek nem cirill 
betűkkel kerülnek bejegyzésre). Részletesebben szólunk az újonnan alapított 
egyesület bejegyzéséről és a nyilvántartott adatok módosításáról.

1. AZ ÚJ EGYESÜLET BEJEGYZÉSE

Az új egyesület bejegyzésének eljárásában elsősorban két kötelező kérelmet 
kell benyújtani. Az egyik az egyesület jegyzékbe való beírására, a másik az 
adószámra (PIB) vonatkozó kérelem (a honlapon a két kérelmet egy űrlap-
ba kapcsolták). 

A szabályszerűen kitöltött űrlapok mellé a következő okiratokat kell mel-
lékelni:

 – alapító okirat,
 – az alapszabály két eredeti példánya,
 – az egyesület képviselőjének megválasztásáról szóló döntés,
 – a képviselő személyigazolványának hitelesített fénymásolata (amennyi-

ben a képviselő lakcíme szerepel az igazolványban, akkor az igazolvány 
fénymásolatát kell hitelesíteni, amennyiben az igazolvány chipes, akkor 
a leolvasott változata hitelesítendő),

 – az illeték befizetéséről szóló bizonylat.
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Amennyiben az Ügynökség megállapítja, hogy az űrlapok szabályszerű-
en kitöltöttek és a mellékletek is megfelelnek az előírásoknak, jóváhagyja a 
bejegyzési kérelmet, melyet megjelenteti a honlapján és (ha ezt a benyújtó 
kérte) elküldi a kérelmezőnek, az adószámról és törzsszámról szóló igazolás-
sal együtt (az előző jogszabályok szerint a törzsszámot külön kellett kérelmez-
ni, illetve külön illetéket kellett fizetni, most erre nincs szükség). A bejegy-
zésről szóló határozat, valamint az adószámról és törzsszámról szóló okirat-
ok alapján készíti el az egyesület a pecsétjét, majd nyitja meg bankszámláját.

2. A NYILVÁNTAR TOTT ADATOK MÓDOSÍTÁSA

Minden nyilvántartott adat módosítása esetén a módosításról szóló döntés 
meghozatalától számított 15 napon belül kell a megfelelő űrlapokat és okira-
tokat az Ügynökségnek átadni. Amint fent elmondtuk, a háridő elmulasztása 
esetén késedelmi illetéket is fizetni kell. Két típusú kérelem-űrlap létezik. Az 
egyik a minden esetben kötelező, általános módosítási kérelem, a másik űrlap 
a módosítandó adattól függően változik (13 űrlap van s mindegyik egy-egy 
adat módosítására vonatkozik). Az Ügynökség honlapján megtalálhatóak ezek 
az űrlapok is. Az egyesület következő adatainak módosítását kell bejelenteni:

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

Minden módosítás esetén a kitöltött űrlapok mellé a következő dokumen-
tumokat kell mellékelni: 
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 – az illetékes egyesületi szerv módosításról szóló döntése, a meghozatalá-
nak dátumával, aláírással (közgyűlési döntés esetében az elnöklő, igaz-
gatóbizottsági döntés esetében a bizottság elnöke írja alá a döntést) és 
pecsétlenyomattal ellátva azzal, hogy minden döntésben fel kell tün-
tetni azt az alapszabályi rendelkezést, amely az adott szerv illetékessé-
gét látja elő;

 – az illetékes szerv üléséről szóló jegyzőkönyv, ahol arra külön kell figyel-
ni, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza a következő adatokat: az ülés meg-
tartásának dátumát, az adott szerv tagjainak teljes létszámáról szóló 
adatot, a jelenlevő tagok számát és az arra vonatkozó megjegyzést, hogy 
döntésképes-e a szerv, az illetékességet előíró alapszabályi rendelkezés-
re való hivatkozást, az elnök vagy elnöklő és a jegyzőkönyvvezető alá-
írását és az egyesület pecsétlenyomatát.

 – az illeték befizetéséről szóló bizonylat.

A fenti kötelező mellékletek mellett az egyes esetekben plusz dokumentu-
mokat is mellékelni kell, így a képviselő személyének, lakhelyének vagy tar-
tózkodási helyének változása, valamint más személyi adatainak megváltozá-
sa esetén az új képviselő személyigazolványának hitelesített fénymásolatát is 
mellékelni kell. A gazdasági tevékenység bejegyzése esetén a módosított alap-
szabályt kell mellékelni a megfelelő űrlap mellett, az Egyesületi jegyzéknek 
címezve, s miután bejegyezték az alapszabály módosítást, még egy módosítá-
si kérelmet kell benyújtani, immár a Gazdasági alanyok jegyzékének címezve.
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BEVEZETÉS

Minden bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező szervezet (a civil   szerve-
zet is) köteles a könyvelési törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye,  46/2006.) 
és a könyvelési törvény módosításokkal (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009, 
99/2011 és 62/2013), összhangban könyvelni és pénzügyi jelentéseket adni a 
Cégbejegyzési Ügynökségnek (továbbiakban: Ügynökség)és az Adóhatóságnak. 
E jelentések formáját és határidejét a vonatkozó törvények írják elő. 

Mivel az érvényben levő törvény szerint a helyes ügyviteli könyvelésért 
a szervezet vezetője felel, aki viszont nem kell, hogy könyvelő legyen, ezért 
ajánlott a szervezet könyvelését szakképzett és megbízható könyvelőre bízni

A civil szervezetek (egyesületek) a könyvelési törvénnyel összhangban 
kettős könyvelést vezetnek. A költségek általában az egyesület működésére 
vonatkoznak, de emellett lehetnek pl. személyi kifizetések, program költsé-
gek, amortizáció (értékcsökkenés) stb. Az egyesületeknek a jövedelmük és a 
jövedelem megvalósításának módja különböző lehet, természetesen az egye-
sület küldetésével (céljaival) összhangban, mégpedig az alapszabályban leírt 
módon.

A téma széleskörű, ezért e kiadványban csak egyes, a civil szervezetek 
tevékenységéből eredő részeket dolgoztunk fel.

A leírtakban szereplő bizonyos okmányok neve, a könnyebb megértés cél-
jából, szerb nyelven is megadtuk, úgyszintén egyes dokumentumok mintapél-
dánya is szerb nyelven vagy mindkét nyelven szerepel. 

A CIVIL SZERVEZET PÉNZFORGALMA 

A civil szervezeteknek a pénzforgalmukat folyószámlán keresztül kell lebo-
nyolítaniuk. Ezért minden szervezetnek e célra, az álltaluk kiválasztott bank-
ban, folyószámlát kell nyitni. Amikor a községi, tartományi, vagy köztársa-
sági költségvetésből kap a szervezet támogatást, akkor az Államkincstárban  
(„Trezor”) is kell számlát nyitni, mert ezeket az eszközöket csak a kincstáron 
keresztül tudja megkapni.

Jogi személyek között a pénzforgalom számláról számlára, átutalással tör-
ténik. Az átutaláshoz külön előírt formájú utalvány szükséges.
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A CIVIL SZERVEZET SZÁMLÁI

A civil szervezet munkájában két tipusú számlát kell megkülönböztetnünk:

 – Az ügyviteli bankban levő számla,
 – Az Államkincstárban levő számla

Az ügyviteli bankban levő számla

A civil szervezet megalakításakor a szervezetnek ahhoz, hogy a törvénnyel 
összhangban megtörténjen a szervezet bejegyzése az Ügynökségnél, többek 
között szükséges valamelyik ügyviteli bankban számlát nyitniuk. E számlára 
azért van szükség, hogy a szervezet a pénzforgalmát, vagy pénzforgalmának 
egy részét e számlán keresztül tudja lebonyolítani. A szervezetnek egyszerre 
több ügyviteli banknál is lehet számlája.

Az Államkincstárban levő számla

A költségvetési rendszerről szóló törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012) 2012. évi módosítása előírta, hogy azokat 
a civil szervezeteket, amelyek a közpénzek felhasználói, az Államkincstárban 
is nyilvántartásba kell venni és kötelezte őket külön számla megnyitására, 
a kincstárban („Trezor”), mint a közpénzek speciális felhasználói. E szám-
la csakis kizárólag a köztársasági, tartományi vagy községi költségvetésből 
kapott eszközök (céleszközök) felhasználására  szolgál és másra nem használ-
ható, valamint a törvény értelmében csakis kizárólag a költségvetésből utalha-
tó pénz erre a számlára.

A szerb kormány civil szervezetekkel foglalkozó irodájának hivatalos 
magyarázata egyértelműen utalt arra, hogy erről az Államkincstárban veze-
tett számláról, a közpénzek felhasználója nem utalhat ügyviteli bankban levő 
számlákra. Ez alól kivételt képeznek azok a fizetések, bérek és más munkavál-
lalói juttatások, amelyek kizárólag ügyviteli bankokban levő számlán keresz-
tül végezhetők. Természetesen mindezek a kifizetések a szerződéssel, a pro-
jektummal összhangban végezhetők, amely célra szolgálnak a számlára érke-
zett eszközök. A számlák kifizetése ugyan ezek az elvek alapján történik.
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A kincstári számláról utalt eszközök után az Államkincstár szolgáltatá-
si díjat számol el, összhangban a kincstári díjakat előirányzó, érvényben levő, 
díjelszámolási rendszerrel. 

Bár a törvény nem változott, a Sz.K. Hivatalos Közlönye 08/2014 számá-
ban megjelent szabályzat megszüntette a lehetőséget, hogy a civil szervezetek 
az Államkincstárban számlát nyissanak, ezzel  összhangban újabb számlák 
nem nyithatók, a meglevő számlákat viszont fokozatosan zárják be.

PÉNZTÁR FORGALOM – KÉSZPÉNZZEL VALÓ FIZETÉS

Bizonyos esetekben, csakis magánszemélyeknek (akik nem kötelesek számlát 
nyitni a bankban), engedélyezett a pénztáron keresztül történő készpénzkifi-
zetés. A készpénzfizetés feltételeit a törvénnyel összhangban a Szerb Nemzeti 
Bank kormányzója külön határozattal írja elő. Minden készpénzzel történő 
ki- és befizetést a pénztáron keresztül kell végezni a szervezetben, és vezetni 
kell a pénztárnaplóban.

Bármilyen alapon befizetet készpénzt (pl. tagsági díjat) a szervezet köteles 
kivenni a pénztárából aznap, vagy legkésőbb 7 napon belül és befizetni a saját 
számlájára a bankban. Amíg ez a pénz a szervezet pénztárban van, nem sza-
bad belőle semmilyen fennálló kötelezettséget kifizetni.

Pl.  készpénzes számlát kell kifizetni a szervezetnek.  A számlát egy alkal-
mazott vagy a szervezet egyik tagja adta le a pénztárba megfizettetésre. A 
szervezet banki számlájáról felvesszük az összeget, betesszük a pénztárba, a 
pénztárból kifizetjük a készpénzes számlát. A pénzfelvételt és kifizetését rög-
zítjük a pénztárnaplóban (befizetés, kifizetés). 

Amennyiben a pénz bármilyen okból a pénztárban maradt (részben, vagy 
az egész összeg) a megmaradt pénzt aznap, de legkésőbb másnap vissza kell 
fizetni a számlára.

A pénztárforgalomban szigorú határidőkkel meghatározott munkafolya-
mat az előírt, a dokumentációnak naprakészen rendben kell lenni. Ezért cél-
szerű a pénztárforgalmat a lehető legkisebb szintre szorítani és maximálisan 
törekedni a számlára utalás módszerét alkalmazni. A törvényesség betartása a 
szervezet és a szervezet felelős személyének a feladata.

A pénztárkezelésben előírt határidő nem betartása szabálysértési bünteté-
seket von maga után!
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Vannak civil szervezetek amelyek gazdasági tevékenységeket is folytatnak az 
alapszabályzatukkal és a törvénnyel összhangban. Ennek megfelelően e tevé-
kenységre vonatkozólag fiszkális kasszát használnak, mivel napi forgalmat 
valósíthatnak meg. Minden egyes forgalmat rögzítenek a fiszkális kasszában. 
Az ügyfélnek kötelesek a kasszából számlát adni. A napi készpénz forgalmat 
kétféleképpen lehet a számlára befizetni:

 – közvetlenül befizetni a számlára a bankban
 – átadni a pénztárosnak, és a pénztáros kötelessége aznap vagy 7 napon 

belül  befizetni a bankszámlára.

Mindkét említett mód szabályos.

MUNKAVISZONY

A törvénnyel összhangban megalakított és az Ügynökségnél („Agencija za 
priv redne registre”), bejegyzett civil szervezet is alkalmazhat munkaerőt. 
Természetesen, mint minden más munkáltatónál, a civil szervezeteknél is, a 
munkaügyi törvénnyel („Zakon o radu” Sz.K. Hivatalos Közlönye 24/2005, 
61/2005, 54/2009 és 32/2013) összhangban, szükséges a munkavállalóval 
munkaszerződést kötni. A munkaszerződésnek mindent tartalmaznia kell, 
amit a munkaügyi törvény 33. §-a előír. Itt a munkaszerződésnek a minimális 
tartalma van előírva, de szükség szerint más egyéb, a munkaviszonnyal kap-
csolatos dolgokat is tartalmazhat. Ezt a munkaszerződést a munkaadó nevé-
ben a civil szervezet tövényes képviselője és a munkavállaló írják alá, és a szer-
vezet pecsétjével látják el. 

A szerződés tartalmazza mind a munkáltató, mind a munkavállaló kötele-
zettségeit. A szerződés meghatározott vagy határozatlan időre (állandó mun-
kaviszony) szólhat. Ha a munkaadó meg szeretné változtatni a már aláírt 
munkaszerződésben szereplő feltételeket, akkor köteles a változásról, 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 pecsétjé-
vel válik hatályossá. Bármilyen változáshoz, eltéréshez a munkaszerződésben 
leírtaktól csak a szerződő felek írásos beleegyezése, tehát szerződésmelléklet, 
vagy új munkaszerződés szükséges.

A munkaviszony létesítése teljes vagy részmunkaidős lehet. 
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MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE MEGHATÁROZOTT IDŐRE

A munkaügyi törvény 37. §-a tartalmazza, hogy milyen feltételek mellett lehet 
a munkavállalót meghatározott időre alkalmazni. 

A törvény szerint meghatározott időre akkor lehet alkalmazni valakit, 
amikor az elvégzendő munka egy bizonyos ideig tart, mint például a szezon-
munkák, munka egy bizonyos projektumon, amikor a mindennapos munka 
időszakosan megnövekszik, ideiglenessen távolmaradt dolgozó helyettesíté-
sére, stb. E munkák elvégzésére lehet munkaerőt alkalmazni meghatározott 
időre. Azonban a meghatározott időre megszakításokal, vagy megszakítások 
nélkül, legfeljebb 12 hónapig alkalmazhatjuk a munkavállalót. A 30 napnál 
rövidebb ideig tartó megszakítások a törvény szerint nem tekinthetők meg-
szakításnak.

Amennyiben a meghatározott időre alkalmazott személy a szerződésben 
foglalt határidő lejárta után öt napig, vagy tovább dolgozik, a törvény értel-
mében ez a munkaviszony állandó munkaviszonyba megy át.

MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE TELJES MUNKAIDŐVEL

Teljes munkaidőről akkor beszélünk, amikor a szervezet a munkavállalót heti 
40 órára alkalmazza.

RÉSZLEGES MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE MÁR MÁS MUNKAHELYEN 
DOLGOZÓ SZEMÉLLYEL

A hatályban lévő munkaügyi törvénnyel összhangban lehetőség van olyan 
személlyel is munkaviszonyt létesíteni, aki már más munkaadónál munkavi-
szonyban van, nem részmunkaidővel. 

Tehát, a munkavállaló több munkáltatónál is részleges munkaviszonyban 
lehet úgy, hogy a heti össz óraszáma 40 órát tesz ki. A munkaszerződésben 
részletezni kell a munkaviszony feltételeit.

Például a munkavállaló ötnapos munkahéten az egyik munkáltatójánál 
napi 5 órát dolgozik, a másik munkáltatójánál pedig napi 3 órát dolgozik.
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MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE RÉSZMUNKAIDŐVEL

A munkaügyi törvény 39., 40., 41 és 51. §-a ad lehetőséget munkaviszony 
létesítésére részmunkaidővel, amely lehet meghatározott vagy meghatározat-
lan időre.

Az alkalmazottnak, aki nem teljes munkaidővel dolgozik, részarányossan 
jár minden jog a munkaviszony alapján, kivéve ha törvénnyel, a munkál-
tató szabályzatával vagy a munkaszerződéssel másképp van szabályozva. 
(Megjegyzés: A munkáltató szabályzatával, vagy a munkaszerződéssel nem 
csökkentheti a törvényben előírt jogokat. Bizonyos ún. „nem osztható” jogok 
teljes egészében járnak a munkavállalónak, mintha teljes munkaidővel dol-
gozna.)

MUNKABÉR

Munkaviszonyban történő munkavégzés után a munkáltató a munkavállaló-
nak munkabért fizet.

A munkavállaló egyik alapvető joga a munkabérhez - keresethez („zarada”) 
való jog. A kereset nagyságát és meghatározásának elemeit a munkaszer-
ződés tartalmazza. A munkaügyi törvény értelmében a munkaadó köte-
les minden hónapra elszámolni a keresetet. Az elmúlt hónapra elszámolt 
keresetre kimutatott adót és járulékokat a munkaadó akkor is köteles befi-
zetni a folyó hónap utolsó napjáig, ha a munkavállaló nettó munkabér-
ét esetleg nem tudja kifizetni, például bizonyos pénzügyi nehézségek miatt.
A kereset elszámolásáról egy példányt a munkavállalónak is kézhez kell kap-
nia. Ha nem történt meg a munkavállaló felé a kereset kifizetése, akkor az 
elszámolás mellé egy értesítést is kell csatolni, amelyben az indoklást leírják, a 
formája és tartalma nincs előírva.  Egy lehetséges példa az értesítésre magyar 
és szerb nyelven:
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A szervezet neve
Értesítés az alkalmazottnak
Az alkalmazott keresetének kifizetése, a feltüntetett elszámolás alapján, nem 
történt meg a következő okokból:
__________________________________________________
__________________________________________________

A szociális biztosítási járulékok, a szociális járulékokról szóló törvény 51. § 3. 
bekezdése alapján, a _________________ dinár összegre elszámolva, befi-
zetve – nincs befizetve.

Dátum:                                                       Felelős személy:
_______________                                      _______________

Naziv organizacije
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.

Datum:                                                       Odgovorno lice:
     _______________                                      _______________

Megjegyzés: a felelős személy aláírása mellett a szervezet bélyegzője is szükséges.
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A kereset elszámolás két példányban készül, egy a munkavállalónak és egy 
a munkaadónak. A munkavállaló aláírásával igazolja, hogy átvette az elszá-
molást.

A fizetés elszámolásakor egy meghatározott összeg adókedvezmény alá 
esik, ez pillanatnyilag 11.242,00 dinár. Ez az összeg 2014. február 1-től 2015. 
január 31-éig érvényes. A járulékok legkisebb havi alapja 22.282,00 dinár, 
amely 2014. február 1-től 2014. április 30-ig érvényes (Sz. K. Hivatalos 
Közlönye 8/2014).

A kereset után fizetendő adót és járulékokat a munkavállaló, valamint a 
munkaadó terhére a következő kulcsok alapján kell elszámolni:

A munkavállaló terhére:

 1.  Adó  10,00%
 2.  Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék  13,00%
 3.  Kötelező egészségbiztosítási járulék  6,15%
 4.  Munkanélküli járulék  0,75%
 5.  Ö s s z e s e n  29,90%

A munkaadó terhére:

 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%

Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az 
Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld 
(„BOP – broj odobrenja za plaćanje”), ami elengedhetetlen a kifizetéshez, 
mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót a következő folyószámlára kell 
fizetni: 840-4848-37. 

Példa a fizetés elszámolására (teljes hónapra):
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 Név:   

 Elszámolás 
 2014. _________  hónapra 
  
munkanapok száma nap/hó  23,00
munkahelyen eltöltött napok száma nap/hó  23,00
lehetséges óraszám óra/hó  184,00
elszámolási óraszám óra/hó  184,00
össz teljes munkaévek száma   28,00
elszámolandó napok száma   23,00
élelmezési térítmény din/nap  100,00

 bruttó 1 = din   30.000,00

élelmezési térítmény a munkahelyen 
eltöltött napok után: (din/hó)   2.300,00
térítmény a munkaévek alapján 0,40% 11,20 3.102,40
össz munkabér (a térítményekkel): din   35.402,40
adókedvezmény din/hó 11.242,00 11.242,00
adóalap    24.160,40
adó 10%   2.416,04
nyugdíjbiztosítási járulék 
a munkavállaló terhére 13%   4.602,31
egészségbiztosítási járulék 
a munkavállaló terhére 6,15%   2.177,25
munkanélküliségi járulék 
a munkavállaló terhére 0,75%   265,52
nyugdíjbiztosítási járulék 
a munkaadó terhére 11%   3.894,26

 Nettó összeg   25.941,28
 bruttó 2 =   41.739,43
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Az átutalási szelvények kitöltése:

Január 31-éig az előző évben kifizetett fizetések és térítmények összegéről 
a következő formájú bizonylatot kell kiadni, minden személy részére, akinek 
valamilyen kifizetés történt:
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P o t v r d a
o visini prihoda ostvarenih u periodu od

01 .01. 20___  do 31. 12. 20____
 

Prezime očevo ime i ime

Jmbg

Mesto stanovanja

Zanimanje

Naziv poslodavca

Sedište  

Ulica i broj

I. Zarada naknada zarade i dodaci na 

zaradu 

1. Isplaćene bruto zarade u periodu 
od 01.01.20___ do 31.12.20____    
________________ u dinarima      
2. Plaćeni porez:   _____________ 
u dinarima                                                      
3. Doprinos za PIO  na teret zaposle-
nog ___________ u dinarima.  
4 . Doprinos za ZDR na teret zapo-
slenog ____________   u dinarima       
5. Doprinos za NEZAPOSL. na 
teret zaposlenog __________ u 
dinarima.                
                                                                                                                            

III Prihodi po ugovoru u delu

1. Oporezivi prihod:                                
______________ u dinarima .     
2. Porez na dohodak građana:    
_________________u dinarima   
3. Doprinos za PIO na teret primaoca 
prihoda: _________________u dina-
rima

IV Prihodi po autorskom ugovoru

1. Oporezivi prihod:
______________ u dinarima .     
2. Porez na dohodak građana:    
_________________u dinarima   
3. Doprinos za PIO na teret primaoca 
prihoda: _________________u dina-
rima

II. Pprihodi od kapitala  
1. Oporezivi prihod 
_____________ u dinarima.
2. Porez na dohodak građa-
na:____________ u dinarima

U___________dana_________20__g.

Potvrdu primio:     Odgovorno lice:
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MUNKAVÉGZÉS MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE NÉLKÜL 

A törvény lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben magánszemély munkavi-
szony létesítése nélkül is munkát végezzen a civil szervezetben, s ezért jöve-
delemben is részesülhet függetlenül attól, hogy hazai vagy külföldi személy-
ről van szó.

Leggyakrabban előforduló ilyen esetek:

 – Vállalkozási szerződés („Ugovor o delu”)
 – Szerzői jogdíj („Prihodi od autorskih prava”)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Általános szabályok: A munkaviszonyról szóló törvény 199. §-a alapján a mun-
kaadó szerződést köthet polgárokkal (magánszemélyekkel) bizonyos munkák 
elvégzésére, amennyiben az adott munka nem tartozik a munkaadó alaptevékeny-
ségébe, akkor vállalkozási szerződés keretében tudja ezt a munkát elvégeztetni.
A kötelezően írásban megkötött szerződésnek a kötelező elemei közé tartozik, 
többek között, a megrendelő és a munkavállaló adatai, az elvégzendő munka 
megnevezése, a teljesítés határideje, a vállalkozási díj nagysága és kifizetésé-
nek határideje. A szerződésben a szerződés megszegésére vonatkozó feltéte-
leket is meg lehet fogalmazni. A szerződés végén mindkét fél aláírása szük-
séges, valamint a civil szervezet törvényes képviselője bélyegzővel is ellátja.

A civil szervezet a vállalkozási díj kifizetésekor köteles adót és járulékot 
is elszámolni. Attól függően, hogy a személy, akivel megkötötte a szerző-
dést a munka elvégzésére, munkaviszonyban van-e például más jogi személy-
nél, nyugdíjas, tanuló vagy munkanélküli – a járulék elszámolása is változik.
A szerződésben szereplő összeget két módon lehet meghatározni: bruttó 
(vagyis tartalmazza az adót és a járulékot is) vagy nettó értékben (amely tisz-
tán, levonás nélkül a munkavégző személyt illeti meg). A lakossági jövede-
lemadót szabályozó törvény (Sz. K. Hivatalos Közlönye 24/2001, 80/2002, 
135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 
114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013 és 108/2013) 85. és 86. §-a alapján a vállal-
kozási szerződés szerint megvalósított jövedelem olyan jövedelemnek számít, 
amelyre a kifizető adót és járulékot köteles elszámolni, levonni és befizetni az 
előírt számlákra a kifizetés időpontjában.
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A vállalkozási díj után fizetendő járulékok és adók: A vállalkozási szer-
ződés 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 térít-

ményből) levonunk 20 %-ot az előirányzott költségek címén, s az így 
kapott különbséget szorozzuk meg a 20 %-os jövedelemadóval. Az elő-
irányzott költségek függetlenül attól, hogy léteznek-e vagy sem, mind-
egyik vállalkozási szerződésből levonandók (Megjegyzés: 2005. január 
1-e óta a vállalkozási szerződés alapján megvalósított jövedelem elszá-
molásánál nincs lehetőség a valós költségeknek, mint például az útikölt-
ség, az üzemanyag, az elszállásolás stb. jóváírására).

 b) nyugdíj és rokkant biztosítási járulék: 24 %
Az alapot ugyan az az összeg képezi, mint amelyre a jövedelemadót 
számoltuk (a bruttó összegből levonva a 20% előírt költség) - lásd az 
előző pontban.

 
 c) egészségügyi biztosítási járulék: 12,3 %

Amennyiben a személynek, akivel a vállalkozási szerződést kötjük, 
nincs más alapon egészségügyi biztosítása, akkor ezt a járulékot is el 
kell számolnunk. Ellenkező esetben, amennyiben más jogcímen van 
már egészségügyi biztosítása, akkor viszont nem kell elszámolni és 
befizetni.

  
Vállalkozási szerződés munkaviszonyban levő személlyel, vagy nyugdí-

jassal: A vállalkozási szerződésben a munka értékét nettó összegben is meg-
határozhatjuk, ebben az esetben a következő szorzószámmal számoljuk át, 
vagyis bruttósítjuk (B – bruttó összeg, N – nettó összeg): B= N x 1,543210.

Ezt a szorzószámot akkor használjuk, ha a szerződésben szereplő munkát 
végző személynek van már egészségügyi biztosítása valamilyen más jogcímen 
(pl. munkaviszonnyal rendelkezik valahol, vagy nyugdíjas, stb.).

A jövedelemadót minden esetben a 20 %-kal csökkentett alapra számol-
juk el. A jövedelemadó szintén 20 %-os. Amire az adót számoltuk, ugyanarra 
az összegre számoljuk rá a 24 %-os nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékot is.
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1. Példa:

Vállalkozási szerződést kötöttünk egy munkaviszonyban levő személlyel, 
akinek a feladata az egyesületben az adminisztratív munkafeladat elvégzé-
se. Nettó 2.000,00 dinár összegben határoztuk meg a munka ellenértékét.

Elszámolása a következő:

 1.  Nettó összeg 2.000,00 din
 2.  Szorzószám 1,543210
 3.  Bruttó jövedelem (2000 x 1,543210=) 3.086,42 din
 4.  Előírt költségek „-20 %” (3.086,42 x 20 %=) 617,28 din
 5.  AZ ADÓALAP = 3.086,42 - 617,28 = 2.469,14 din
 6.  Lakossági jövedelemadó „20 %” (2.469,14 x 20 %=) 493,83 din
 7.  Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék  „24 %” (2.469,14 x 24 %=) 592,59 din
 8.  Egészségügyi biztosítási járulék „12,3 %”  – nincs
 9.  Kifizetendő összeg (3.086,42 - 493,83 - 592,59 – 0)= 2.000,00 din

Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az 
Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld, 
ami elengedhetetlen a kifizetéshez, mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az 
adót és a járulékot egy folyószámlára kell fizetni: 840-4848-37.

  
Kitöltendő nyomtatvány:

 – M-UN (nyugdíjbiztosítási járulék) a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási 
Alap részére.

 
Vállalkozási szerződés munkanélküli személlyel: A vállalkozási szerző-

désben a munka értékét nettó összegben is meghatározhatjuk, ebben az eset-
ben a következő szorzószámmal számoljuk át, vagyis bruttósítunk (B – brut-
tó összeg, N – nettó összeg): B = N x 1,819505

Amennyiben a munkát végző személynek nincs máshol egészségügyi biz-
tosítása, akkor a vállalkozási szerződés alapján megvalósított térítményre el 
kell számolni a 20 %-os jövedelemadót, a 24 %-os nyugdíj és rokkantbiztosí-
tási járulékot, és a 12,30 %-os egészségügyi biztosítási járulékot:
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2. Példa

Vállalkozási szerződést kötöttünk egy munkanélküli személlyel, akinek nincs 
egészségügyi biztosítása az adminisztrációs munka elvégzésére a szervezetben

 1. Nettó összeg 2.000,00 din
 2.  Szorzószám 1,819505
 3.  Bruttó jövedelem (2.000 x 1,819505)= 3.639,01 din
 4.  Előírt költségek „ -20 %” (3.639,01 x 20 %)= 727,80 din
 5.  ADÓALAP = 3.639,01 - 727,80 = 2.911,21 din
 6.  Lakossági jövedelemadó „20 %” (2.911,21 x 20 %)= 582,24 din
 7.  Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék „24 %” (2.911,21 x 24 %)= 698,69 din
 8.  Egészségbiztosítási járulék „12,3 %” (2.911,21 x 12,3 %)= 358,08 din
 9.  Kifizetendő összeg (3.639,01 - 582,24 - 698,69 - 358,08)= 2.000,00 din

Kifizetés előtt, az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az 
Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld, 
ami elengedhetetlen a kifizetéshez, mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az 
adót és a járulékokat egy folyószámlára kell fizetni: 840-4848-37.

A bejelentőt a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap részére is elektronikus 
úton kell átadni

Kitöltendő nyomtatvány:

 – M-UN (nyugdíjbiztosítási járulék) a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási 
Alap részére. 

 
Vállalkozási szerződés külföldi személlyel: A vállalkozási szerződés-

ben a munka értékét nettó összegben is meghatározhatjuk, ebben az eset-
ben a következő szorzószámmal számoljuk át, vagyis bruttósítunk (B – brut-
tó összeg, N – nettó összeg): B = N x 1,1904762

Amikor a munkát végző személy után csak az adót kell befizetni pl. kül-
földi személyek vagy olyan személyek, akiket az adott év folyamán a legma-
gasabb megszabott évi járulék fizetése miatt felmentettek a nyugdíj- és rok-
kantbiztosítási járulék fizetése alól.
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3. Példa

Vállalkozási szerződést kötöttünk külföldi személlyel.

 1.  Nettó összeg 2.000,00 din
 2.  Szorzószám 1,1904762
 3.  Bruttó jövedelem (2.000,00 x 1.1904762)= 2.380,95 din
 4.  Előírt költségek „ -20 %” (2.380,95 x 20 %)= 476,19 din
 5.  ADÓALAP = 2.380,95 - 476,19 = 1.904,76 din
 6.  Lakossági jövedelemadó „20 %” (1.904,76 x 20 %)= 380,95 din
 7.  Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék „24 %” nincs
 8.  Egészségbiztosítási járulék „12,3 %” nincs
 9.  Kifizetendő összeg (2.380,95 - 380,95 - 0 - 0 )= 2.000,00 din

Kifizetés előtt, az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az Adó -
hi vatalnak. Az Adóhivatal miután visszaigazol, hivatkozási számot küld, ami 
elengedhetetlen a kifizetéshez, mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót a 
következő folyószámlára kell fizetni: 840-4848-37.

SZERZŐI JOGDÍJ 

A szerzői jogdíj az a díjazás amely a mű felhasználása alapján megilleti a szer-
zőt, előadót, kiadót, műsorkészítőt stb. 

Általános szabályok 

A szerzői és rokon jogokról szóló törvény (Zakon o autorskom i srodnim pravima, 
„Sl. glasnik RS”, 104/2009. 99/2011. és 119/2012) a szerzői jog fogalma alatt a 
törvény az irodalmi, a tudományos, a szakmai vagy a művészi alkotások felett 
az alkotó jogát érti, valamint az előadóművészek, első előadó jogát, műsorok, 
hanganyagok, videófelvételek, adatbázisok, írott művek, stb. után járó jogokat.
A törvény alapján szerzői jogdíjnak számít az a térítmény, amelyet a szerző vagy 
más, a törvénnyel összhangban meghatározott magánszemély, mint adóköte-
lezett, megvalósít. Különösen a következő alkotások után valósulhat ez meg:

 – írott művek (könyvek, brosúrák, cikkek, fordítások, számítógépes prog-
ramok),
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 – szóbeli művek (előadások, beszédek),
 – előadott művek (színdarabok, zenés színdarabok, koreográfiák, panto-

mimek, 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 adózás alapjául szolgáló összeg 

Az adókötelezett az a személy, aki mint szerző, szerzői joggal vagy ipari jog-
gal rendelkezik, s ennek alapján térítményre jogosult (a továbbiakban: szerző). 
Adókötelezett másrészt a szerzői jogot öröklő személy (a szerző gyereke, felmenő-
je, házastársa, stb.), illetve minden 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 térítményt kell 
megadóztatni. Fontos az adókötelezettek megkülönböztetése a fent leírt 
három eset alapján, mivel az adóalap nagyságát ez alapján tudjuk meghatá-
rozni, másrészt szerepet játszik a szerzői jog alapján járó térítmény időbeli 
meghatározásánál is. Azok az alkotások ugyanis, amelyek több éven keresz-
tül keletkeztek, a jövedelem meghatározásakor az adókötelezett kérelme alap-
ján annyi egyenlő részre oszthatóak, ahány év kellett annak megalkotásához. 
Ebben az esetben minden évben a jövedelemnek arra az évre eső része képe-
zi 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 tulajdono-
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sainak ismeri el, az örökösöknek és más magánszemélyeknek, akik jogosul-
tak a szerzői jog alapján, már nem. Kivételesen az előírt költségek azoknak 
a szerzőknek sem ismerhetőek el, akik a jogdíjat szabadalom, kis szabada-
lom, védjegyek, egyedi minták és műszaki fejlesztések alapján valósítják meg.
Az előírt költségek részarányait a lakossági jövedelmi adóról szóló tör-
vény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 
65/2006, 31/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 
47/2013, 48/2013 és 108/2013) 56. §-a határozza meg. A szerzői jogokból 
eredő jövedelem utáni adózást a 2009. június 9-én megjelent törvénymódosí-
tás (SZK Hivatalos Közlönye, 44/2009. 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 jogo-
sultnak a következő előírt költségei ismerhetők el:

 –  az első csoportba tartozó szerzői művek esetében 50 %:
  Ebbe a csoportba tartozó művek: szobrászművek, művészi kerámiák, 

mozaikok, intarziák, művészi fotók, falra festett képek, freskók, grafi-
kák, divattervezés, stb.

  A következő szorzószámok (koeficiensek) vannak nettó összeg átszá-
molásakor bruttó összegre:

  Ha az adókötelezett személy munkaviszonyban van vagy nyugdíjas, 
akkor a szorzószám:      

   1,282051.,
  Ha az adókötelezett személy munkanélküli, akkor a szorzószám:
   1,391788.,
  Ha az adókötelezett személy önálló művész vagy külföldi állampolgár, 

akkor a szorzószám:     
   1,111111111.

 –  a második csoportba tartozó szerzői művek esetében 43 %:
  Ebbe a csoportba tartozó művek: festmények, grafikák, ipari maket-

tek és minták megformálása, látványkommunikációs, belső épületter-
vezési munkák, tértervezési művek, kertészeti művek, felügyelet művé-
szi belsőépítészeti és külsőépítészeti munkák esetén, tértervezés a ker-
tészetben minták és makettek előállításával, díszlettervezési megoldá-
sok, tudományos, szakmai, irodalmi művek, fordítás, zeneművek, fil-
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mek, restaurálási munkák és konzerválás a kultúra és művészet terén, 
zeneművek és dalok előadása, színművek, versek, prózák előadása, fil-
mek felvételezése, stb.

  A következő szorzószámok (koeficiensek) vannak nettó összeg átszá-
molásakor bruttó összegre:

  Ha az adókötelezett személy munkaviszonyban van vagy nyugdíjas, 
akkor a szorzószám:

   1,334757.,

  Ha az adókötelezett személy munkanélküli, akkor a szorzószám:

   1,472559.,

  Ha az adókötelezett személy önnálló művész vagy külföldi állampolgár, 
akkor a szorzószám:

   1,12866817.

  – a harmadik csoportba tartozó szerzői művek esetében 34 %:
  Ebbe a csoportba tartozó művek: népzenei és könnyűzenei szórakozta-

tó műsorok, hanganyagok, videóanyagok, műsorok előállítása, adatban-
kok létrehozása, más szerzői jogok amelyek nem sorolhatók az előző két 
csoportba.

  A következő szorzószámok (koeficiensek) vannak nettó összeg átszá-
molásakor bruttó összegre:

  Ha az adókötelezett személy munkaviszonyban van vagy nyugdíjas, 
akkor a szorzószám:

   1,409245.,

  Ha az adókötelezett személy munkanélküli, akkor a szorzószám:

   1,591292.,

  Ha az adókötelezett személy önnálló művész vagy külföldi állampolgár, 
akkor a szorzószám:

    1,15207373.
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3 Népzenei és könnyűzenei szórakoztató műso-

rok, hanganyagok, videóanyagok, műsorok elő-
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1. példa:

Ha a személy munkaviszonyban van és grafikák elkészítésére kértük fel. A szer-
ződésben nettó 10.000,00 dinár a munkadíj.
    

 1. Nettó összeg  10.000,00
 2. Szorzószám  1,282051
 3. Bruttó jövedelem (10.000,00 x  1,282051)=   12.820,51
 4. Megszabott költség százaléka  50 %
 5. Előirányzott költségek összege (12.820,51 x 50%)=  6.410,26
 6. ADÓALAP (12.820,51 – 6.410,26)=  6.410,25
 7. Lakossági jövedelemadó   20  %   (6.410,25 x 20%)=   1.282,05
 8. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 24 % (6.410,25  
  x 24% )=  1.538,46
 9. Egészségbiztosítási járulék  0
 10. Kifizetendő összeg (12.820,51 - 1.282,05 - 1.538,46 – 0)=  10.000,00
 11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9)  12.820,51
 12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9)  2.820,51
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Az átutalási szelvények kitöltése:

2. példa:

Ha a személy munkaviszonyban van és fordító munkára alkalmazzuk. A szer-
ződésben nettó 10.000,00 dinár a munkadíj.
    

 1. Nettó összeg 10.000,00
 2. Szorzószám 1,334757
 3. Bruttó jövedelem (10.000,00 x  1,3334757)= 13.347,57
 4. Megszabott költség százaléka 43 %
 5. Előirányzott költségek összege (13.347,57 x 43% )= 5.739,45
 6. ADÓALAP (13.347,53 – 5.739,45)= 7.608,12
 7. Lakossági jövedelemadó   20  %   (7.608,12 x 20%)= 1.521,62
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 8. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 24 %  (7.608,12 x 24% )=  
 1.825,95

 9. Egészségbiztosítási járulék  0
 10. Kifizetendő összeg (13.347,57 - 1.521,62 - 1.825,95 – 0)= 10.000,00
 11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 13.347,57
 12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 3.347,57

3. példa:

Ha a személy munkaviszonyban van és kultúrális műsor elkészítésére kértük fel. 
A szerződésben nettó 10.000,00 dinár a munkadíj.
    

 1. Nettó összeg 10.000,00
 2. Szorzószám 1,409245
 3. Bruttó jövedelem (10.000,00 x 1,409245)= 14.092,45
 4. Megszabott költség százaléka 34 %
 5. Előirányzott költségek összege (14.092,45x 34% )= 4.791,43
 6. ADÓALAP (14.092,45– 4.791,43)= 9.301,02
 7. Lakossági jövedelemadó   20  %   (9.301,02x 20%)= 1.860,20
 8. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 24 % 
  (9.301,02x 24% )= 2.232,25
 9. Egészségbiztosítási járulék  0
 10. Kifizetendő összeg (14.092,45- 1.860,20- 2.232,25- 0)= 10.000,00
 11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 14.092,45
 12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 4.092,45

Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton kell el küldeni az 
Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld  
(„BOP” – broj odobrenja za plaćanje), ami elengedhetetlen a kifizetéshez, 
mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót és a járulékot egy folyószámlára 
kell fizetni: 840-4848-37. (az 1–3. példára vonatkozik)

4. példa:

Ha a személy munkanélküli és grafikák elkészítésére kértük fel. A szerződés-
ben nettó 10.000,00 dinár a munkadíj.
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 1. Nettó összeg 10.000,00
 2. Szorzószám 1,391788
 3. Bruttó jövedelem (10.000,00 x  1,391788)= 13.917,88
 4. Megszabott költség százaléka 50 %
 5. Előirányzott költségek összege (13.917,88 x 50%)= 6.958,94
 6. ADÓALAP (13.917,88 – 6.958,94)= 6.958,94
 7. Lakossági jövedelemadó   20  %   (6.958,94x 20%)= 1.391,79
 8. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 24 % 
  (6.958,94  x 24% )= 1.670,14
 9. Egészségbiztosítási járulék 12,3%  (6.958,94x12,3%)= 855,95
 10. Kifizetendő összeg (13.917,88 - 1.391,79 - 1.670,14 
  – 855,95)= 10.000,00
 11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 13.917,88
 12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 3.917,88

5. példa:

Ha a személy munkanélküli és fordítást készít. A szerződésben nettó 10.000,00 
dinár a munkadíj.
    

 1. Nettó összeg 10.000,00
 2. Szorzószám 1,472559
 3. Bruttó jövedelem (10.000,00 x  1,472559)= 14.725,59
 4. Megszabott költség százaléka 43 %
 5. Előirányzott költségek összege (14.725,59 x 43% )= 6.332,00
 6. ADÓALAP (14.725,59 – 6.332,00)= 8.393,59
 7. Lakossági jövedelemadó   20  %   (8.393,59x 20%)= 1.678,72
 8. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 24 %  
  (8.393,59x 24% )= 2.014,46
 9. Egészségbiztosítási járulék 12,3%   (8.393,59x12,3%)= 1.032,41
 10. Kifizetendő összeg (14.725,59 – 1.678,72 – 2.014,46 
  – 1.032,41)= 10.000,00
 11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 14.725,59
 12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 4.725,59
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6. példa:

Ha a személy munkanélküli és kultúrális műsor elkészítésére kértük fel. A szer-
ződésben nettó 10.000,00 dinár a munkadíj.
    

 1. Nettó összeg 10.000,00
 2. Szorzószám 1,591292
 3. Bruttó jövedelem (10.000,00 x  1,591292)= 15.912,92
 4. Megszabott költség százaléka 34 %
 5. Előirányzott költségek összege (15.912,92 x 34% )= 5.410,39
 6. ADÓALAP (15.912,92 – 5.410,39)= 10.502,53
 7. Lakossági jövedelemadó   20  %   (10.502,53 x 20%)= 2.100,50
 8. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 24 % (10.502,53 
  x 24% )= 2.520,61
 9. Egészségbiztosítási járulék 12,3%  (10.502,53 x 12,3%)= 1.291,81
 10. Kifizetendő összeg (15.912,92 – 2.100,50- 2.520,61 
  - 1.291,81)= 10.000,00
 11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 15.912,92
 12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 5.912,92

Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az 
Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld, 
ami elengedhetetlen a kifizetéshez, mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az 
adót és a járulékokat egy folyószámlára kell fizetni: 840-4848-37. (a 4. – 6. pél-
dára vonatkozik)

Kitöltendő nyomtatvány (mind a 6 példára vonatkozik):

 – M-UN (nyugdíjbiztosítási járulék) a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási 
Alap részére.

 
A vállalkozási szerződés és a szerzői jogdíjas szerződés elszámolásához 

szükséges a következő nyilatkozat, amely tartalmazza a személy adatait és 
azt, hogy milyen alapon van, vagy nincs biztosítása. E nyilatkozathoz mellé-
kelni kell a bizonylatot a munkaadójától. A munkanélküliek bizonylatot hoz-
nak a munkaközvetítőből (esetleg az egészségügyi könyvecske fénymásolatá-
val bizonyítják munkanélküliségüket). A nyugdíjasok a nyugdíjszelvényüket 
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csatolják. Mellékelni kell a szerződést, igazolvány fénymásolatát és a banki 
számlájának fénymásolatát.

A nyilatkozat formája (a forma nincs előírva):

Izjava
Za potrebe obračuna poreza i doprinosa na 1. Ugovor o delu
      2. Ugovor o autorskom delu

 1.  Kojom se potvrđuje da je primalac prihoda:

Prezime i ime

JMBG

Broj lične karte izdata od

Adresa stanovanja

ulica i broj

Stručna sprema

Zvanje

Zanimanje

Broj tekućeg računa

Naziv i sedište banke

 2.  Primalac prihoda se nalazi u stalnom radnom odnosu sa punim   
radnim vremenom

     Naziv i adresa poslodavca____________________________

 3.  Osiguranik na PIO:

     1.  zaposleni
     2.  nezaposlen
     3.  penzioner
     4. samostalna delatnost
     5.  poljoprivrednik

Zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva

Mesto i datum:                                        Potpis:
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TÉRÍTMÉNYEK

A civil szervezet (egyesület) tevékenységével kapcsolatban bizonyos esetek-
ben szükséges utazni, hivatalos úton részt venni. Ilyen esetekben a hivatalos 
úton résztvevő személyeknek joguk van különböző térítményekre. Az egyesü-
let saját okmányaival illetve a munkaszerződéssel részletesen meghatározza, 
a törvénnyel összhangban, hogy milyen feltételek mellett lehet kifizetni eze-
ket a térítményeket.                                                                         

Ezek a térítmények a következők:

 – napidíj – hivatalos útra;
 – elszállásolási költség;
 – szállítási költségek;

A fent felsorolt térítések munkabéren felüli juttatásnak számítanak.
Meg kell jegyezni, hogy a civil szervezet nevében, hivatalos úton részt 

vehet a szervezet olyan tagja vagy külső munkatársa is, aki nincs munkavi-
szonyban a szervezetben (a későbbiekben erről is részletesebben írunk).

HAZAI (BELFÖLDI) HIVATALOS ÚTON LÉTREJÖVŐ KÖLTSÉGEK

A hivatalos úton részt vevő személynek, az úton eltöltött időszakra, a követ-
kező költségek térítményeire van joga:

 – napidíj – hivatalos útra;
 – elszállásolási költség;
 – szállítási költségek;

A munkaadó köteles a szervezet okiratában és a munkaszerződésben elő-
írni a felsorolt térítmények nagyságát, valamint a feltételeket, amelyek alapján 
e térítmények kifizethetők.

Minden hivatalos út lebonyolításához, kötelezően szükséges egy kikülde-
tési rendelvény - útiköltség nyilvántartás („putni nalog”), amely az út lebo-
nyolítása után az elszámolás alapjául szolgál. Két kiküldetési rendelvény van 
használatban, az egyik amelyre ez esetben is szükség van, a személyre szóló 
kiküldetési rendelvény, a másik a járműre vonatkozó kiküldetési rendelvény  
másnéven menetlevél (erről később lesz szó). 
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A kiküldetési rendelvény első oldala tartalmazza az egyesület nevét, beosz-
tását, iktatási számot, az utazó személy nevét, az uticélt, feladatot, az utazás 
napját (meddig tart az utazás), mivel utazik, ki fedezi a költségeket, az elő-
leg összegét, az egyesület pecsétjét és a megbízó (felelős személy) aláírását. A 
másik oldala az útiköltség nyilvántartás, tartalmazza az utazás napját/napjait 
és az utazás megkezdésének és befejezésének időpontját, az utazás során lét-
rejött elszámolandó költségeket (ezeket az adatokat az utazó személy tölt ki), 
az elszámolásra vonatkozó adatokat (ezt a részt a pénztáros vagy a felelős sze-
mély tölti ki) és végül az aláírásokat.

A hivatalos út lebonyolításához a személyszálítási tömegközlekedési eszkö-
zöket (vonat, autóbusz, repülő, stb.) vagy gépkocsit vehetünk igénybe.

A BELFÖLDI NAPIDÍJ

A napidíj adómentes összege 2014. február 1-e óta 2.132,00 dinár (ez időnként 
változó). E szerint a munkaadó 2.132,00 dinárt fizethet ki napidíjra adómen-
tesen, a lakossági jövedelemadót szabályozó törvény szerint. A nagyobb kifi-
zetett összeg esetén a különbség bruttó összegére (amely a kifizetett összeg 
és az adómentes összeg különbsége) adót kell elszámolni. A napidíj értékét a 
szervezeteknél okíratban kell meghatározni, nem lehet tetszőleges összegeket 
kifizetni.  Az adó elszámolás két módon történik: 

 – A napidíjra jogosult személy munkaviszonyban van a szervezetben;
 – A napidíjra jogosult személy nincs munkaviszonyban a szervezetben.

Ha a napidíjra jogosult személy munkaviszonyban van a szervezetben 
és a napidíja nagyobb az adómentes résznél, akkor a különbségre 10%-os 
adót kell fizetni. A különbséget bruttósítani kell és az képezi az adóalapot 
(különbség:0,90=adóalap). A továbbiakban egy példán keresztül követhetjük 
az elszámolást:

Példa:  Egy napidíj címén 4.000,00 dinárt fizettek ki a szervezet okiratá-
val összhangban, a napidíjra jogosult személy a szervezetben munkaviszony-
ban van:
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Sorszám Tartalom Összeg (RSD)

 1. Napidíj összege (egy napidíj) 4.000,00
 2. Adómentes összeg (egy napidíj) 2.132,00
 3. Adó alá eső összeg (1. sor  – 2. sor) 1.868,00
 4. Koeficiens a bruttósításra 0,90
 5. Adó alap (3. sor  :  0,90) 2.075,55
 6. Kereseti adó (5. sor x 10%) 207,55

Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az Adó- 
hivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld („BOP 
– broj odobrenja za plaćanje”), ami elengedhetetlen a kifizetéshez, mert az 
átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót a következő folyószámlára kell fizetni: 
840-4848-37.

 
Ha a napidíjra jogosult személy nincs munkaviszonyban a szervezetben és 
a napidíja nagyobb az adómentes résznél, akkor a különbségre 20%-os adót 
kell fizetni. A különbséget bruttósítani kell, és a következő példában  látható 
módon kell elszámolni az adót:

Példa:  Egy napidíj címén 4.000,00 dinár lett kifizetve, a szervezet okira-
tával összhangban, a napidíjra jogosult személy a szervezetben nincs munka-
viszonyban:

Sorszám Tartalom Összeg (RSD)

 1 Napidíj összege (egy napidíj) 4.000,00
 2 Adómentes összeg (egy napidíj) 2.132,00
 3 Adó alá eső összeg (1. sor  – 2. sor) 1.868,00
 4 Adó alá eső összeg bruttósítása 
  (3. sor x 1,19047619) 2.223,81
 5 Adómentes rész 20% (4. sor x20%) 444,76
 6 Adóalap (4. sor – 5. sor) 1.779,05
 7 Lakossági jövedelem adó 20% (6. sor x 20%) 355,81
 8 Kifizetendő összeg (2. sor + 4. sor – 7. sor) 4.000,00
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Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az 
Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld 
(„BOP” – broj odobrenja za plaćanje), ami elengedhetetlen a kifizetéshez, 
mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót a következő folyószámlára kell 
fizetni: 840-4848-37.

A munkaügyi törvény („Zakon o radu” Sz.K. Hivatalos Közlönye: 24/2005, 
61/2005 54/2009 és 32/2013) 105. §-sal összhangban e költségek (napidíjak) 
nem számítanak fizetésnek-keresetnek, ezek szerint az említett különbségek-
re nem kell elszámolni és befizetni a járulékokat.

A munkaadó saját okiratában meghatározza, hogy a hivatalos úton eltöl-
tött idő alapján mennyi a napidíj összege, amelyre jogosult az alkalmazott. 
Törvénnyel nem határozták meg a feltételeket ám, általában a teljes napidíjra 
12 óra hivatalos úton eltöltött időt szoktak előírni, míg a 8 -12 órás időszak-
ra fél napidíjat határoznak meg, 8 óránál rövidebb ideig tartó hivatalos útra 
általában nem látnak elő napidíjat. A feltételek másként is meghatározhatók. 
A több napig tartó hivatalos úton eltöltött idő esetére is elő kell írni a napidíj-
ra jogosultság módját. Általában 24 órára jár a teljes napidíj és a következő 12 
óra után jár a másik napidíj. Tehát a munkaadó köteles okiratban és a munka-
szerződésben meghatározni a napidíj összegét és azt, hogy milyen esetekben 
jogosult az alkalmazott illetve tag a napidíjra.

HIVATALOS ÚTON ELKÖVETETT KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYTALANSÁG

Amennyiben a hivatalos út alkalmával az alkalmazott közlekedési vétség miatt 
büntetést fizet, ezeket a költségeket nem köteles a munkaadó elismerni, ha a 
munkaadó mégis átvállalja, akkor köteles ezekre a költségekre (a teljes összeg 
bruttójára) elszámolni az adót és a járulékokat, mint a keresetre (fizetésre).

ELSZÁLLÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE

Az alkalmazott hivatalos útja alkalmával létrejött elszállásolási költsé-
gek megtérítésekor a lakossági jövedelemadót szabályozó törvény (Sz. K. 
Hivatalos Közlönye 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 
18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013 és 
108/2013) 18. §-a szerint nem kell adót fizetni abban az esetben, ha e költ-
ségekről az alkalmazott mellékeli a hotel, motel vagy más szállást adó által 
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kiadott számlát. Az adómentesség feltétele a szállást nyújtó számlájának fel-
mutatása, mellékelése (a kategóriájától függetlenül). Amennyiben az alkal-
mazott nem mellékeli a számlát, az alvás költségére kifizethető a térítmény, 
amennyiben a munkaadó okiratában ilyen lehetőség előlátott, de az így kifi-
zetett térítmény bruttó összegére 10%-os kereseti adót („porez na zarade”) kell 
elszámolni és befizetni. Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell 
küldeni az Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási szá-
mot küld, ami elengedhetetlen a kifizetéshez, mert az átutalásnál fel kell tün-
tetni! Az adót a következő folyószámlára kell fizetni: 840-4848-37.

KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE 

Tömegközlekedési eszközök

A hivatalos út alkalmával használt közlekedési eszközök (autóbusz, vonat, 
hajó, repülő, stb.) költségei a mellékelt jegyek és számlák alapján adómentesen 
megtéríthetők. Számla mellékelése nélkül az alkalmazottnak csakis a 10%-os 
kereseti adó („porez na zarade”) elszámolásával fizethető ki.

Amennyiben az utat tömegközlekedési eszközök igénybevételével bonyo-
lítjuk le, akkor az összes jegy mellé számlát is mellékelni kell a kiküldetési 
rendelvényhez, így igazolva, hogy ezek valós költségek. Az érvényes előírások 
szerint maga a jegy nem számít számlának, a megváltott jegy alapján, a pálya-
udvar pénztárán számlát kell kérni!

Saját gépkocsi használata

Amennyiben a hivatalos út lebonyolítására az alkalmazottnak jóváhagyják 
saját gépkocsijának használatát, akkor az adómentesen kifizethető összeg a 
literenkénti super benzin árának 30%-a minden megtett kilométer után, de ez 
az összeg havonta nem lehet több 6.216,00 dinártól. 

A saját gépkocsi használatának jóváhagyásakor ügyelni kell a következőkre:

 – a munkaadónak saját okiratában elő kell írnia a feltételeket és a kifize-
tendő költségtérítés összegét, mely szerint jóváhagyható saját gépkocsi 
használata hivatalos úton,

 – saját gépkocsinak számít az a gépkocsi, amely a hivatalos utat lebonyo-
lító alkalmazott tulajdonában van, vagy a családtag írásos meghatalma-
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zása alapján használja, vagy más alapon használja, és a jármű használata 
a kiküldetési rendelvénnyel („putni nalog”) jóváhagyott. 

Itt kel felhívni a figyelmet, hogy a civil szervezet által magánszemélytől 
bérbe vett személygépkocsi használata nem számít „saját gépkocsi használat-
nak” mivel a bérleti szerződés által a személygépkocsi a bérleti szerződésbe 
foglalt időszakra az egyesület járművének számít.

Az elszámoláskor mellékelni kell a személygépkocsi forgalmi engedélyé-
nek fénymásolatát (amennyiben a jármű más nevén van, akkor egyéb okmá-
nyok fénymásolatával kell igazolni, hogy a személy a járművet használhatja), 
a személy vezetői jogosítványának fénymásolatát, a kilométer óra állását indu-
láskor és érkezéskor (beírva a kiküldetési rendelvénybe), a vezető személyazo-
nossági igazolványának fénymásolatát. 

Erről a minisztérium 414-00-59/2001-04 számú 2001. 10. 24-én kiadott 
véleménye rendelkezik. 

Bizonyos projektumok lejelentésekor egyéb mellékleteket is kérhetnek.

 – a kiküldetési rendelvényben, amely alapján saját kocsival történik a 
hivatalos út lebonyolítása, kötelező beírni a jármű típusát, rendszámát, 
az út megkezdése előtt és befejezésekor a kilométeróra számlálójának 
állását, a megtett kilométerek számát és az úticélt (helységnevet);

 – az alkalmazottnak, aki saját gépkocsijával bonyolítja le a hivatalos utat, 
nincs joga üzemanyag költségeket külön elszámoltatni és megfizettet-
ni, üzemanyag jegyeket használni, kocsiját javíttatni, vagy karbantartá-
si számlákat mellékelni és elszámolni; 

 – az alkalmazottnak aki saját gépkocsijával bonyolítja le a hivatalos utat 
joga van az úthasználati díj, parkolási díj és hasonló költségek megtérí-
tésére a mellékelt számlák alapján; 

 – abban az esetben, ha a megtett kilométerek alapján kifizetendő térít-
mény összege meghaladja az adómentes havi összeget (jelenleg 6.216,00 
dinár), a különbségének bruttó összegére 10% kereseti adót kell elszá-
molni. 
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Példa:

A kifizetendő útiköltség összege 11.000,00 dinár.
A szervezetben van munkaviszonyban a személy.

Sorszám megnevezés összeg

 1 Összesen kifizetett utazási költség 11.000,00
 2 Adómentes rész 6.216,00
 3 Adó alap (1-2) 4.784,00
 4 Koeficiens az adóalap bruttósítására 0,90
 5 Bruttó adó alap (3/4) 5.315,55
 6 Adó 10%  (5 x 10%) 531,55
 7 Kifizetendő összeg (2+5-6) 11.000,00

Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az 
Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld 
(„BOP – broj odobrenja za plaćanje”) , ami elengedhetetlen a kifizetéshez, 
mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót a következő folyószámlára kell 
fizetni: 840-4848-37.

A szervezet gépkocsijának használata – hivatalos autó 

használata

Ha a szervezetnek van saját gépkocsija, vagy bérel gépkocsit, akkor a hivata-
los útra a szervezet gépkocsiját lehet igénybe venni, természetesen a kikülde-
tési rendelvényben akkor ezt kell feltüntetni. Ebben az esetben a személyre 
szóló kiküldetési rendelvény mellett menetlevelet is kell vezetni („putni nalog 
za vozilo”).

Ha a hivatalos út lebonyolítására a szervezet autóját használja az alkalma-
zott, akkor csak az üzemanyagszámla, úthasználati díj, parkolási díj és hason-
ló, az utazás során felmerült költségek, téríthetők meg, kizárólag a mellékelt 
számlák alapján. A munkaadónak saját okmányával elő kell írni a hivatalos 
járművek használatát, a menetlevelek és különböző kimutatások, valamint az 
üzemanyag jegyek használatának módját, ellenőrzését és megőrzését – archi-
válását.
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KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY (UTAZÁSI MEGHAGYÁS), MENETLEVÉL  

Két okmányt kell megkülönböztetni: a személyre szóló kiküldetési rendelvény 
(„Putni nalog”) és a gépkocsira (személyautóra) vonatkozó menetlevél („Putni 
nalog za vozilo”). 

A személyre szóló kiküldetési rendelvényt, minden hivatalos út megkez-
dése előtt, a felelős személy adja ki. Valójában ezzel az okmánnyal küldik a 
személyt a hivatalos útra. Egyben ez az okmány szolgál az út folyamán kelet-
kezett költségek elszámolására is. A létrejött költségeket kötelezően eredeti 
számlákkal kell bizonyítani, amelyeket az elszámoláshoz csatolunk. 

A gépkocsira vonatkozó kiküldetési rendelvény, más néven menetlevél, 
csak abban az esetben szükséges, amikor a hivatalos útra olyan gépkocsival 
utazunk, amely a szervezet tulajdonában van, vagy bérli a szervezet. A menet-
levél olyan okmány, amely a járműre vonatkozik és a jármű használatát köve-
tik benne.

A továbbiakban található három példa a személyre szóló kiküldetési ren-
delvény kitöltésére.
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A továbbiakban található a gépkocsira szóló kiküldetési rendelvény 
(menetlevél) nyomtatványa:

   



Térítmények 73   

KÜLSŐ MUNKATÁRS HIVATALOS ÚTON  

A lakossági jövedelemadót előíró törvény (Sz. K. Hivatalos Közlönye 24/2001, 
80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 
93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013 és 108/2013) 18. §-a szerint csak 
a munkaadónál munkaviszonyban levő személy jogosult adómentesen a hiva-
talos úton felmerült költségek megtérítésére. 

A külső munkatárs (aki nincs munkaviszonyban a munkaadónál) térítmé-
nyeire az említett törvény 85. § 1. bekezdés 12. pontja alapján a létrejött költ-
ségek megtérítése alkalmával a munkaadónak kötelessége elszámolni és befi-
zetni a jövedelemadót.

Ám az említett törvény 85. §-a 6. bekezdés 5. pontja kivételt tesz, azaz 
engedélyezi, hogy a hivatalos úton keletkezett költségek adómentesen megté-
ríthetők olyan magánszemélyeknek is, akik a civil szervezettel önkéntes ala-
pon, vagy a szervezet meghívására együttműködnek. Az együttműködés alap-
ján nem valósítanak meg más jövedelmet (lásd a „Bizonyos esetben kedvez-
mény jár” cím alatt). Természetesen az adómentes rész kifizetése csak a tör-
vényben leírtakkal összhangban, az alkalmazottakra vonatkozó szabályok 
betartása mellett végezhető. A létrejött költségeket kötelezően eredeti szám-
lákkal kell bizonyítani, amelyeket az elszámoláshoz csatolunk.

Megjegyzés: függetlenül attól, hogy a külső munkatársnak, vagy a hotelnak átutalással 
történik-e a kifi zetés vagy készpénzben (ugyanígy vonatkozik a szállítási költségekre 
is) a munkaadó minden esetben köteles elszámolni és befi zetni az adót. 

Külső munkatársnak térítményt fizetnek ki 

Amikor az útiköltség térítmények mellett a külső munkatársnak külön szer-
ződésben foglalt térítményt is fizet a munkaadó, akkor az így meghatározott 
térítményre és az útiköltség térítményre is el kell számolni a 20%-os jövede-
lemadót, a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékot amely 24%,  valamint az 
egészségbiztosítási járulékot 12,3%  (amennyiben a személynek más alapon 
nincs egészségbiztosítása). Az elszámolás alapjául a költségekből levont 20%-
os előírt költségek utáni összeg szolgál. 
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Példa:

Szakmai előadásra kötöttünk szerződést olyan személlyel, aki nincs munkavi-
szonyban a szervezetnél, munkanélküli személy. A munka végzésekor szüksé-
ges az útiköltség megtérítése is. Ilyen esetben a szerződésnek tartalmaznia kell 
azt, hogy joga van útiköltségre is.  
Példánkban az előadás térítménye 6.000,00 dinár, míg az útiköltségre 4.000,00 
dinár van előlátva.

 1. Nettó összeg (6.000,00 + 4.000,00)= 10.000,00
 2. Szorzószám 1,819505
 3. Bruttó jövedelem (10.000,00 x  1,819505)= 18.195,05
 4. Megszabott költség százaléka 20 %
 5. Előirányzott költségek összege (18.195,05x 20%)= 3.639,01
 6. ADÓALAP (18.195,05 – 3.639,01)= 14.556,04
 7. Lakossági jövedelemadó 20 % (14.556,04 x 20%)= 2.911,21
 8. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 24 % (14.556,04 
  x 24% )= 3.493,45
 9. Egészségbiztosítási járulék 12,3% (14.556,04 x 12,3%)= 1.790,39
 10. Kifizetendő összeg (18.195,05 – 2.911,21 – 3.493,45 
  – 1.790,39)= 10.000,00
 11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 18.195,05
 12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 8.195,05

Példa:

Szakmai előadásra kötöttünk szerződést olyan személlyel, aki  nincs munkavi-
szonyban a szervezetnél, viszont más munkaadónál igen. A munka végzésekor 
szükséges az útiköltség megtérítése is. Ilyen esetben a szerződésnek tartalmaz-
nia kell azt, hogy joga van útiköltségre is.  
Példánkban az előadás térítménye 6.000,00 dinár, míg az útiköltségre 4.000,00 
dinár van előlátva.

 1. Nettó összeg (6.000,00 + 4.000,00)= 10.000,00
 2. Szorzószám 1,543210
 3. Bruttó jövedelem (10.000,00 x  1,543210)= 15.432,10
 4. Megszabott költség százaléka 20 %
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 5. Előirányzott költségek összege (15.432,10 x 20%)= 3.086,42
 6. ADÓALAP (15.432,10 – 3.086,42)= 12.345,68
 7. Lakossági jövedelemadó   20  %   (12.345,68 x 20%)= 2.469,14
 8. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 24 % 
  (12.345,68  x 24% )= 2.962,96
 9. Egészségbiztosítási járulék  0
 10. Kifizetendő összeg (15.432,10 – 2.469,14 – 2.962,96 
  – 0)= 10.000,00
 11. Bruttó kötelezettség (1+7+8+9) 15.432,10
 12. Adóból és járulékokból származó kötelezettség (7+8+9) 5.432,10

Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az Adó-
hivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld („BOP 
– broj odobrenja za plaćanje”), ami elengedhetetlen a kifizetéshez, mert az 
átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót és a járulékokat a következő folyószám-
lára kell fizetni: 840-4848-37.

Bizonyos esetekben adókedvezmény jár 

Bizonyos esetekben adókedvezmény jár a hivatalos útról származó költségek 
térítményére azon személyeknek, akik nincsenek a munkaadónál munkavi-
szonyban. A lakossági jövedelemadót előíró törvény 85. § 6. bekezdése foglal-
kozik ezekkel a kivételekkel. A Pénzügyminisztérium 414-00-00047/2005-04 
számú 2005. március 24-én kiadott véleménye alapján a hivatalos út költségei-
nek térítménye a törvény 18. § 2-4 bekezdéseiben előírt összegekig adómentes. 
Ez bizonyos esetekben érvényes. Ezek szerint a feltételek az adómentes térít-
mény kifizetésére a következők: 

 – a térítményt kifizető szervezet/társaság nem valósít meg  nyereséget   
„nedobitna organizacija” 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 a szerve-
zetben.

Amikor a fent leírt mindkét feltételnek eleget tesznek, akkor a hivatalos út 
alkalmából felmerülő költségek (napidíj, szállásköltség és szállítási költségek) 
térítményének kifizetése esetén nem kell elszámolni a jövedelemadót.
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Megjegyzés: az Adóhivatal, az adóeljárással és adóügyintéző törvény 9. §-ával össz-
hangban minden konkrét esetben elbírálja, hogy a magánszemélynek, aki nincs 
munkaviszonyban a munkaadónál, van-e jogi alapja az adómentes térítményre.

KÜLFÖLDI HIVATALOS ÚTON LÉTREJÖTT KÖLTSÉGEK

A külföldi hivatalos úttal kapcsolatban a folyamat hasonló a belföldi hivatalos 
útnál leírtakkal, ezért ebben a fejezetben csak azzal foglalkozunk, ami  külön-
bözik a hazai (belföldi) hivatalos úttal kapcsolatban leírtaktól.

A külföldi hivatalos út is egy kiküldetési rendelvénnyel  kezdődik („putni 
nalog”), amely az út lebonyolítása után az elszámolás alapjául szolgál, ám a 
személyre szóló kiküldetési rendelvény és  az elszámolás formája eltér a belföl-
ditől. Alapjában itt is két kiküldetési rendelvény van használatban. Az egyik, 
amelyre ez esetben is szükség van a személyre szóló kiküldetési rendelvény, a 
másik a járműre vonatkozó kiküldetési rendelvény  más néven menetlevél (a 
menetlevél olyan, mint a belföldi). 

Külföldi napidíj

A külföldi napidíjak összegét az illetékes állami szerv rendeletben határoz-
za és jelenteti meg. Ezek az összegek országonként, de bizonyos országok-
ban városonként is eltérőek lehetnek. A külföldi napidíj elszámolásánál az 
időt a határátlépés időpontjától a visszaérkezési határátlépés időpontjá-
ig számítjuk, vagy amennyiben repülővel utazunk, akkor a repülőgép indu-
lási időpontjától az érkezési időpontig. Amennyiben a külföldi út során 
több országba utazunk, a megfelelő napidíjakat időarányosan számoljuk el.
A munkaadó, előírhat nagyobb összeget is, de akkor a különbségre itt is adót 
kell elszámolni. A külföldi napidíj esetében is a munkaadónak elő kell írni a 
feltételeket (lásd a belföldi napidíj fejezetben). 

Külföldi hivatalos út lebonyolítása gépkocsival

Könyvelés szempontjából nincs különbség a belföldi utazással kapcsolatban 
leírtakkal, ám külföldi út esetén ügyelni kell a jármű külföldi használatára 
vonatkozó egyéb előírások betartására. 

A továbbiakban található példa a külföldi hivatalos útra szóló kiküldetési 
rendelvény elszámolására:
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ADÓMENTES ÖSSZEGEK 

A lakossági jövedelemadót előíró törvény szerint a következő összegek után 
nem kell adót fizetni:

Megnevezés A törvény, általános kollektív 
szerződés szerinti összeg

2014. 02. 1-től ér-
vényben lévő összeg 
amelyre nem kell 
adózni

Térítmények a törvény 18. §-a szerint

Útiköltség térítmény 
a tömegközlekedési 
járművekkel

Munkaügyi törvény 118. § 1. 
pontjával és általános kollektív 
szerződés 32. §-val összhang-
ban, az érvényes szabályzattal 
és a munkaszerződéssel, de nem 
lehet kevesebb a jegy áránál.

A hónapos jegy árá-
ig, vagyis a valós 
költségek értékéig,   
amennyiben nem le-
het hónapos jegyet 
biztosítani, akkor 
legfeljebb 3.552,00 
dinárig.

Napidíj belföldi hi-
vatalos útra

Munkaügyi törvény 118. § 2. 
pontjával és általános kollektív 
szerződés 32. §-val összhang-
ban, az érvényes szabályzattal 
és a munkaszerződéssel, legke-
vesebb 5% a szerbiai gazdaság-
ban megvalósított átlagos havi 
jövedelemtől, személyenként az 
utolsó hivatalosan megjelente-
tett adat alapján.

2.132,00 dinárig

Belföldi hivatalos 
úton megtérítendő 
szállásköltségek

Munkaügyi törvény 118. § 2. 
és 3. pontja és általános kollek-
tív szerződés 32. § szabályzattal 
összhangban, legkevesebb mint 
az általános kollektív szerződés 
32. § 1. bekezdésében megha-
tározott összegben, a mellékelt 
hotel számla alapján, kivéve a 
luxus kategóriájú hoteleket.

A benyújtott számla 
alapján
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Útiköltség térítés 
hivatalos út alkal-
mával

A szabályzattal és a munka-
szerződéssel összhangban, tel-
jes összege a számlának, amely 
bizonyítja a tömegközlekedési 
eszközök igénybevételét.

A mellékelt tömeg-
közlekedési számlák 
teljes összege.

Saját jármű haszná-
lata hivatalos útra 
- költségtérítés

Munkaügyi törvény 118. § 2. 
és 3. pontja és Á. K. SZ. 32. § 
1. pontja szerint a szabályzat-
tal összhangban de nem keve-
sebb mint az 1 liter szuper ben-
zin árának 30%-a minden meg-
tett kilométer után.

1 liter szuper benzin 
árának 30%-a kilo-
méterenként, de leg-
több 6.216,00 dinár 
havonta.

Szolidáris segély, 
betegség esetén, 
gyógyrehabilitáció 
kifi zetése, az alkal-
mazott rokkantsága 
miatt, vagy annak 
rokkant családtagja 
esetén.

A szabályzattal összhangban. 35.519,00 dinárig

Jubiláris jutalom A szabályzattal összhangban. 17.758,00 dinár 
évente

Az alkalmazottak 
tizenöt évesnél fi a-
talabb gyermekei-
nek újévi vagy kará-
csonyi ajándéka

A szabályzattal összhangban. 8.880,00 dinár éven-
te gyermekenként

Jövedelmek a törvény 9. §-a alapján

Segély a családnak 
az alkalmazott csa-
ládtagjának vagy a 
nyugdíjas alkalma-
zott elhalálozásakor

A szabályzattal összhangban a 
temetkezési költségek megté-
rítése az alkalmazott vagy szű-
kebb családtagja elhalálozá-
sa esetén (élettársa, gyermeke, 
szülője, ha a szabályzatban elő 
van írva).

62.157,00 dinárig

Diákok és egyete-
misták ösztöndíjai 
és kölcsönei

A szabályzattal összhangban. 10.656,00 dinárig 
havonta
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Amatőr sportolók 
élelmezési térítmé-
nye

A szabályzattal összhangban. 8.880,00 dinárig ha-
vonta

Végkielégítés az al-
kalmazottnak, aki-
nek a munkájára to-
vább nincs szükség a 
munkaügyi törvény 
158. §-val összhang-
ban

A végkielégítés nem lehet keve-
sebb az alkalmazott fi zetésének 
egyharmadától, minden teljes 
munka év után az első 10 mun-
kaévre, a 10. év utáni időszakra  
a minden teljes év után a fi ze-
tés egynegyedének az összegé-
től nem lehet kevesebb (fi zetés-
nek számít az utolsó 3 hónap-
ban megvalósított és kifi zetett 
fi zetés átlaga).

A munkaügyi tör-
vényben meghatáro-
zott legkisebb ösz-
szegig

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS

Az elektronikus aláírás egy olyan technológia, amely alkalmazása lehető-
vé teszi az elektronikus aláírás rendszerében, hogy az ily módon létrehozott 
dokumentum „aláírójának” kiléte megállapítható legyen. Az elektronikus 
aláírás olyan kriptográfiai eljárás, amely joghatás kiváltására alkalmas, 
az aláírással egyenértékű bizonyító erejű dokumentum hozható létre a 
hatályos jogszabályok szerint.

Külön törvény foglalkozik az elektronikus aláírással, melynek betartásáról 
a Külkereskedelmi, belkereskedelmi és távközlési minisztérium gondoskodik. 
A törvény alapján több szabályzatot is hoztak az illetékesek, amelyek a rend-
szer működését segítik elő.

Az  elektronikus aláírás használatához szükséges az elektronikus tanúsít-
vány, amelyet a minisztérium által meghatalmazott és bejegyzett certifikáló 
szervezetek adhatnak ki, természetesen az előírásokkal összhangban. 

Mivel az adóhatóságok felé a kommunikáció 2014-től elektronikus úton 
történik, szükséges az elektronikus aláírás használatához létrehozni a felté-
teleket. 
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Az adatok elektronikus bejelentése az adóhivatal felé

(Rövid útmutató)

Podnesi prijavu 

PIN KOD

Udruženje XY

PPP PD                         

Podaci o prijavi

 1.1  Vrsta prijave

 1.2 Obračunski period

      

 1.3 Datum nastanka poreske 

  obaveze

 1.4  Datum plaćanja 

 1.5  Izmena prijave

  1.5.A Identifi kacioni broj 

prijave

Az adóhivatal „E-porezi” oldalán kiválasz-

tani – rákattintani.

Be kell helyezni az elektronikus aláírást 

tartalmazó eszközt.

Beírni, vigyázni, mert 3 hiba után blokkol-

ja az eszközt!

Rákattintani, a képernyőn megjelennek az 

elektronikus aláírással rendelkező személy 

adatai (ha több szervezetre fel van hatal-

mazva, ki kell választani, hogy melyikben 

akarunk dolgozni).

Rákattintani.

Rákattintással kiválasztjuk.

Megkezdjük a munkát.

Adatok a bejelentésre vonatkozólag

Kiválasztani az 1-est – általános bejelentés, 

mert lehet más bejelentés is (bírósági, ellen-

őrzés, stb).

Beírni a hónapot és évet amelyikre vonat-

kozik az elszámolás

A kereset („zarada”) végleges kifi zetésénél 

kell a „K”-t („konačan”) megjelölni.

Üresen hagyni.

A megjelenő naptárból kiválasztani a dátu-

mot (fi gyelni arra, hogy munkanap legyen).

Ezt a részt csak javításkor kell használni, 

egyébként nem töltjük ki.
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 1.6  Po nalazu kontrole …

  1.6A Osnov …

 1.7  Najniža osnovica  

Podaci o poslodavcu / isplatiocu 

prihoda 

 2.1  Tip isplatioca      

 2.2  PIB                                    

 2.3  Broj zaposlenih

 2.4  JMBG

 2.5  Matični broj

 2.6  Naziv, prezime, ime

 2.7  Sedište / prebivalište

 2.8  Telefon kontakt osobe

 2.9  Ulica i broj

 2.10  Elektronska pošta

Ezt a részt csak végzés alapján kell hasz-

nálni, egyébként nem töltjük ki.

Ebbe a mezőbe azoknak az alkalmazottak-

nak a létszámát kell beírni, akiknek a fi ze-

tés a legkisebb járulék alapra van elszámol-

va. (Ha ilyen nincs akkor 0-át kell beírni)

Az egyesület adatai.

Kiválasztani az 1-est (nem a költségvetés-

ből fi nanszírozzák).

Automatikusan kiírja (ellenőrizni).

Beírni az alkalmazottak létszámát, munka-

viszony létesítése nélkül kifi zetett térítmé-

nyeknél nem írunk semmit.

Az elektronikus tanúsítvánnyal rendelkező 

személy személyi száma. 

Automatikusan kiírja (ellenőrizni)

Automatikusan kiírja (ellenőrizni)

Kiválasztani a felkínált lehetőségekből.

Beírni a telefonszámot.

Beírni (utca, házszám)

Beírni az e-mail címet.

 * a 2.1, 2.2, 2.4, 2.10 mezőket kötelező 

kitölteni ( a rendszer ezek nélkül nem 

enged tovább).

Az 5.1-től az 5.5-ig nem töltjük (ezek a ka-

mat mezői).

A „sačuvaj” mezőre kattintva őrizzük meg 

az adatokat.

A képernyő felső részében megjelennek az 
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Primaoci

 3.1  Redni broj

 3.2  Vrsta identifi kacije 

  primaoca prihoda

 3.3  Podatak za identifi ka-

  ciju lica

 3.4  Prezime 

  3.4A Ime primaoca prihoda

 3.5  Prebivalište – šifra opštine 

primaoca prihoda

 3.6  Šifra prihoda

 3.7  Broj dana

 3.8  Broj sati

  3.8A Fond sati

adatok, amelyeket bevittünk. Alatta van-

nak lehetőségek: „Izmeni”-megváltoztatni, 

„Obriši”-kitörölni, „Kopiraj”-másolni, 

XML, „Izađi”-kilépni. Ellenőrizni az ada-

tokat, ha rendben vannak, akkor tovább lé-

pünk a „novi primalac”-ra kattintva.

Személyek, akiknek fi zetünk.

Sorszám.

A személy kiválasztása: 1-es a szemé-

lyi szám alapján, 2-es menekült igazolvány 

alapján, 3-as útlevél alapján. stb.

Az előző ponttal összhangban beírni a 

megfelelő számot (személyi szám, stb)

Vezetékneve

Neve

Kiválasztani a községet amelyikben van a 

lakhelye.

Amennyiben a személy külföldi, akkor a 

kifi zető (egyesület) székhelyét kell választa-

ni - bejelölni.

Be kell írni az „1”-et. Ez a katalógust jelöli, 

amelyből tovább dolgozunk:

„01” - alkalmazott

„101” – kereset (sűrűn előforduló más kó-

dok: 601- vállakozási szerződés munka-

viszonyban van máshol a személy, 602- 

vállakozási szerződés munkanélküli, stb) 

„00” – kedvezmény

„0” – benefíció

Beírni a kalendáriumi napokat (pl: 31 a 

márciusra).

A munkaórák száma, beleértve a szabadsá-

gon, ünnepnapokon eltöltött időt.

Lehetséges havi munkaóra szám.
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 3.9  Bruto prihod

 3.10 Osnovica poreza

 3.11 Porez

 3.12 Osnovica za doprinose

 3.13 PIO

 3.14 Zdravstvo

 3.15 Nezaposlenost

 3.16 Benefi cirani PIO

 3.17 MFP za obračun 

Dali ste sigurni?

 * 3.7, 3.8, 3.8 Nem töltjük ki, ha térítmé-

nyeket fi zetünk ki szerződés alapján.

Bruttó összeg

Adóalap – keresetnél 11.242,00 din-t levon-

ni a bruttó összegből (ez az adómentes rész 

– változó).

Adó

A járulékok elszámolására szolgáló összeg

Nyugdíjbiztosítási és rokkantbiztosítási já-

rulék (24%)

Egészségbiztosítási járulék (12,3%)

Munkanélküli járulék (1,5%)

Benefi ciós nyugdíj és rokkantbiztosítási já-

rulék

 * a 3.14, 3.15, és a 3.16 mezőbe „0”-át kell 

beírni, amikor nem fi zetést fi zet ki, 

vagy olyan térítmény amelynél nem 

számolunk el járulékot.

Multifunkcionális mezők

A „sačuvaj” mezőre kattintva őrizzük meg 

az adatokat.

Az képernyőn a következő információk je-

lennek meg:

„U pripremi” és a bevitt adatok láthatók

„Izmeni”-megváltoztatni, „Obriši”-

kitörölni, „Potpiši i podnesi“-írd alá és 

add át, „Kopiraj”-másold, XML, „Izađi”-

kilépni. Amennyiben a gép nem jelez hibát 

a bevitt adatokban, akkor az „írd alá és add 

át”-ra kattintunk. 

Továbbá az „Igen”-re 
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A gép türelmet kér, majd a bevitt adatok 

megjelennek és a „Státusz” alatt „Predata”- 

átadott jelzés jelenik meg.

Az adatok lekönyveléséhez a „Status”-ra 

kell kattintani.

Ezután megjelenik a „Proknjiženo”-felírat.

Erre kell kattintani, majd megjelenik az  adó-

 hivatal értesítése az adó és járulékok sikeres 

bejelentéséről 

Majd a nyomtatás („Štampaj”) –ra kattin-

tunk és megtörténik a nyomtatás.

A programból kilépésre a képernyőn az 

„Odjavite se” mezőre kell kattintani.

Megjegyzés: a fenti folyamat közben, amikor a rendszer hibát vagy hiányosságot észlel, 
azonnal jelez és nem enged tovább lépni. 
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A LELTÁROZÁS

A leltár  nem más, mint egy kimutatás, amely a civil szervezet eszközeit 
mennyiségben és értékben, a forrásait értékben, egy adott dátumra vonatko-
zóan, tételesen felsorolja. A leltározás módjáról, határidejéről, összehangolásá-
ról a könyveléssel, valamint a kötelező leltározás elvégzéséről külön szabályzat 
rendelkezik (Szerb Hivatalos Közlöny 106/2006). E szabályzatban meghatá-
rozott a leltározás, a határidők és az összeírt állás összehangolásának a módja 
a könyvekben levő adatokkal.

Két fajta leltározást különböztetünk meg:
 

 – évi leltár,
 – rendkívüli leltár.

Az évi leltározás elvégzése olyan kötelezettség, amely szükséges a szer-
vezet évi pénzügyi jelentésének (évi mérlegének) kidolgozásához. A leltár, 
az a dokumentum, amely alátámasztja a szervezet évi mérlegében kimuta-
tott eszközök és források valódiságát. A leltár ezen felül megerősíti a bizony-
lati fegyelmet a szervezetben, a könyvelés ellenőrzésére szolgál, védi a szer-
vezet tulajdonát, valamint tájékoztatja vezetőséget. Az évi leltározást decem-
ber 31-vel végezzük.

Leltározáskor leltárba vesszük – összeírjuk a szervezet vagyonát: az alap-
eszközöket, a készpénzt - pénztárat, értékpapírokat, a számlákon levő esz-
közöket, kötelezettségeket, követeléséket, stb. Maga a leltározás módja, tár-
gyi eszközöknél és készleteknél tényleges, tételes számolással vagy méréssel, 
kötelezettségek, követelések, stb. esetében pedig bizonylatok egyeztetésével 
történik.

Rendkívüli leltározást szükség szerint végezhetünk, amennyiben felme-
rül az elvégzésének szükségessége. Szintén rendkívüli leltározást kell végez-
ni akkor, amikor a szervezet tevékenységét megszüntetjük – megszüntetjük a 
szervezetet. 
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A LELTÁROZÁST MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK

Határozat a leltározásról

A leltározási folyamat a vezetőség részéről meghozott határozattal kezdődik. 
Minden leltározás első okmánya a határozat a leltározásról („Odluka o popisu 
i formiranju popisnih komisija”). E határozatban meg kell nevezni a leltározó 
bizottságokat, a leltár napját (azt a napot amellyel a leltározást el kell végez-
ni), a határidőt a leltározó bizottság leltár jelentésének leadásáról, határidőt a 
felelős személynek a leltározásra vonatkozó utasítás kiadásáról, stb. Azt, hogy 
a szervezetben milyen leltárbizottságokat kell kinevezni, az attól függ, hogy 
mi mindene van a szervezetnek, van-e gazdasági tevékenysége, van-e alapesz-
köze, stb., ezért célszerű egyeztetni a könyvelővel.

A továbbiakban található szerb nyelven megadott példa egy olyan civil 
szervezetre, amelynek van gazdasági tevékenysége is. A megadott példa, mint 
útmutató, szolgál a leltározó bizottságok számára, megnevezésére, összetéte-
lére, hatáskörére, ami szervezetenként változhat. Kis szervezeteknél, az emlí-
tett szabályzat 6. § alapján a leltárbizottság, lehet egy tagú is.

Példa a határozatról: 

A szervezet neve
Címe
Székhelye

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, a szervezet vezetőségének 
megnevezése na svojoj sednici od dátum, godine donosi sledeću:

O d l u k u 
o popisu i obrazovanju komisije za popis

1. Radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine, obaveza i potraživanja i uskla-
đivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, imenuje se popisna 
komisija u sastavu:

I) Komisija za popis osnovnih sredstava:
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1) név, predsednik komisije,
2) név, član komisije,
3) név, član komisije,

II) Komisija za popis novčanih sredstava u blagajni, obaveza i potraživanja:

1) név, predsednik komisije,
2) név, član komisije,
3) név, član komisije,

III) Popis rezervnih delova i sitnog inventara u upotrebi:

1) név, predsednik komisije,
2) név, član komisije,
3) név, član komisije.

2. Popis imovine, novčanih sredstava u blagajni, obaveza i potraživanja, 
sredstava na računima i rezervnih delova vrši se sa stanjem na dan 31.12.201__. 
godine.

3. Popisna komisija koja popisuje materijalne vrednosti izvršiće popis u 
vremenu od 20. do 31.decembra 2013. Popis gotovog novca i drugih vrednosti 
u blagajni, hartija od vrednosti i sredstava plaćanja na novčanim računima i 
depozitima kod banaka, izvršiće se na dan 31.decembra, odnosno sa stanjem 
na taj dan.
Komisija je dužna da blagovremeno pre početka popisa utvrdi svoj plan rada 
po kome će vršiti popis.

4. Komisija za popis dužna je da sastavi izveštaj o izvršenom popisu i da isti 
dostavi knjigovodstvu i predsedniku a szervezet neve zajedno sa popisnim 
listama najkasnije do 20.januara 201__.

5. Predsednik a szervezet neve će u roku od 3 dana od dana donošenja 
ove odluke izdati uputstvo za izvršenje popisa i sprovesti druge pripreme 
neophodne za uspešno izvršenje popisa.
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6. Ovu odluku dostaviti:

– imenovanim članovima komisije,
– predsedniku i
– arhivi.
      Predsedavajući:
                                                                                                   

Utasítás a leltározásra

A határozattal és a törvényes előírásokkal összhangban, szervezet meghatal-
mazott törvényes képviselője (elnöke) írásban ad utasítást a leltározásra. Ebben 
az utasításban megadja a leltározásban és az előkészületekben résztvevők fel-
adatait, és a munkák elvégzésének határidejét. Az utasítás a leltárbizottságok-
nak és az értékekkel megbízott/ felelős személyeknek szól. 

Az utasítás alapvetően a következőket tartalmazza:

 – Leírja a leltározó bizottságok munkáját: leltározási terv előkészítése, a 
leltározási előkészületek elvégzésének ellenőrzése, egyéb az előkészü-
lettel kapcsolatos munkák, leltározás folyamata – módja, a leltárlisták 
kitöltése és aláírása, az eltérések megállapítása – ellenőrzése, a hiányok 
és többletek, valamint ezek értékeinek megállapítása, a hiányért fele-
lős személy/személyek megnevezése, a leírásra ajánlott eszközök ajánla-
tának elkészítése, stb., valamint a bizottság jelentésének elkészítése az 
elvégzett munkáról.

 – Meghatározza bizottságonként a határidőket.
 – A leltár tárgyáért felelős személyek feladatait: rendszerezni és összerak-

ni a leltározandó tárgyakat úgy, hogy azok könnyen számolhatók legye-
nek, a leírásra ajánlott eszközök elkülönítése, szükséges segédeszközök 
biztosítása a leltározáshoz.

 – Az előkészületeket az „üres” leltárlisták elkészítéséhez.
 – Utalás arra, hogy a leltározás végzésekor a bizottságoknak mindent lel-

tárba kell venni, amit a helyszínen találnak.
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A szervezet neve
Címe
Székhelye
Dátum

Uputstvo a szervezet törvényes képviselőjének megnevezés (pl. elnök) 
o popisu

Članovima Komisije za popis 
Odgovornim licima materijalnih vrednosti 

Na osnovu Odluke a szervezet vezetőségének megnevezése od dátum o 
popisu i obrazovanju komisija za popis sa stanjem na dan 31.decembra 201__. 
donosim sledeće: 

Uputstvo za rad komisija za popis i izdajem sledeće naloge za obavljanje 
pripremnih radnji za popis: 
1. Komisije za popis obavljaju sledeće poslove: 

 – sačinjavaju plan rada na popisu, 
 – proveravaju da li su izvršene pripremne radnje za popis, 
 – vrše druge potrebne pripreme za popis predviđene svojim planom rada, 
 – vrše naturalni popis materijalnih vrednosti (brojanjem, merenjem ili na 

drugi odgovarajući način zavisno od vrste predmeta popisa) i unose podatke 
o tome u popisne liste, 

 – sačinjavaju popisne liste i potpisuju svaku stranicu popisne liste na kojoj je 
popis završen.

 – utvrđuju vrednost viškova po popisu, odnosno cene za manjkove, za koje su 
predložile da se naknade na teret odgovornog lica, 

 – sačinjavaju izveštaj o izvršenom popisu, 
 – dostavljaju izveštaj i popisne liste, kao i eventualne druge priloge Predsedniku 

i računovođi OVS do dátum.

Példa az utasításról szerb nyelven (ugyan úgy, mint ahogy azt már a hatá-
rozatnál említettük, ez is szervezetenként változhat): 
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2. Komisija za popis izvršiće popis u sledećim rokovima: 

- Komisija za popis osnovnih sredstava od dátum do dátum. 
- Komisija za popis obaveza i potraživanja od dátum do dátum.
- Komisija za popis rezervnih delova i sitnog inventara od dátum do dátum. 

3. Odgovorna lica matrijalnih vrednosti dužni su da do početka popisa obave 
sledeće pripremne radnje za popis: 

 – slože, sortiraju i na drugi način srede materijalne vrednosti kojima rukuju, 
da bi bile pristupačne i pregledne za popisivanje, 

 – odvoje osnovna sredstva koja su izvan upotrebe i namenjena za rashodovanje, 
da bi se mogla posebno popisati, 

 – osiguraju potrebna pomagala i merne instrumente za popis. 

4. Organizator popisa treba da do dana početka popisa pripremi dovoljan broj 
odgovarajućih obrazaca popisnih lista i drugih pomoćnih obrazaca.

Služba računovodstva ima obavezu da za pojedine kategorije sredstava i za 
pojedine komisije pripremi odgovarajuće popisne liste s upisanim sledećim 
podacima: 

 – nomenklaturni broj, 
 – naziv i vrsta, 
 – jedinica mere, 
 – i eventualno drugi podaci osim podataka o količini i vrednosti. 

5. Komisije su dužne da popišu sve predmete popisa koji se nalaze na 
popisnom mestu. Imovinu za koju nisu predhodno upisani navedeni podaci, 
komisija sama upisuje u popisnu listu. 

 A szervezet törvényes képviselőjének 
 megnevezése (pl. elnök) és aláírása 
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A szervezet neve
Címe
Székhelye
Dátum

Plan rada komisije za popis
osnovnih sredstava

Komisija je imenovana odlukom a szervezet vezetőségének megnevezése od 
dátum. u sledećem sastavu: 

1. _____________, predsednik, 
2. _____________, član, 
3. _____________, član.

A LELTÁROZÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL

A leltározó bizottság tagjai, miután kézhez kapják kinevezésükről a határoza-
tot és az utasítást, elkészítik a bizottság munkatervét. A gyakorlati lebonyolí-
tás körében a munkatervnek tartalmaznia kell a leltározás végrehajtása során 
követendő eljárás részletes leírását és a határidőket. E munkaterv egyebek közt 
a következőket tartalmazza:

 – A bizottság melyik napon fogja ellenőrizni azt, hogy az előkészületek a 
leltárra hogyan folynak a kapott utasítással összhangban.

 – A leltár megkezdését megelőző napon ismét leellenőrzik azt, hogy az 
előkészületek befejeződtek-e, és azt hogy adottak-e a feltételek a munka 
megkezdésére.

 – Mikorra kell a könyvelőségnek elkészíteni a leltáríveket, mikor veszik 
át a szükséges papírokat.

 – A leltár kezdetének időpontját, a leltározás idejét és az utolsó napját.
 – Meghatározza a határidőket az egyeztetésekre, jelentésekre stb., és a 

jelentés átadásának napját.
 – Meghatároz egyéb feladatokat a bizottság számára, a leltározás sikeres 

és időben történő elvégzése érdekében.

Példa szerb nyelven az alapeszközöket leltározó bizottság munkatervéről (a 
forma változhat – nem előírt): 
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Vreme popisa određeno je uputstvom a szervezet törvényes képviselőjének 
megnevezése (pl. elnök), i traje od dátum. do dátum.
Komisija utvrđuje sledeći plan rada, i to: 

1. Članovi Komisije će na ___ dana pre početka popisa proveriti da li su 
obavljene, odnosno da li se obavljaju pripremne radnje za popis, određene 
uputstvom a szervezet törvényes képviselőjének megnevezése (pl. elnök). 

2. Komisija će se sastati dana dátum i tada će obaviti sledeće: 

 – proveriti da li su završene sve pripreme za popis, 
 – proveriti da li su obezbeđena tehnička sredstva za popis, 
 – preuzeti od knjigovodstva potrebne obrasce popisnih lista i materijal za 

popis i druge pomoćne obrasce i materijale. 

3. Popis će započeti danom dátum u óra sati i obavljaće se svakog radnog dana 
od óra do óra sati do završetka popisa, a najkasnije do dátum.  

4. Do dátum. Komisija će utvrditi razlike po popisu i uzorke njihovog nastan-
ka. Istovremeno će zatražiti odgovarajuću pisanu izjavu odgovornih lica o 
uzrocima zbog kojih su nastale razlike.  

5. Do dátum. Komisija će sačiniti rekapitulaciju popisnih lista, priložiti im 
specifikaciju promena i druge beleške nastale prilikom popisa. 

7. Do dátum. Komisija će izraditi izveštaj o obavljenom popisu. 

8. Do dátum. Komisija će predati izveštaj o popisu sa potpisanim popisnim 
listama a szervezet törvényes képviselőjének megnevezése (pl. elnök).

9. Članovi komisije će prisustvovati sednici a szervezet vezetőségének 
megnevezése kada bude razmatrao rezultate popisa i pru žiti eventualna 
potrebna dopunska objašnjenja o obavljenom popisu. 

 Predsednik Komisije za popis 
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A munkatervvel összhangban, a megadott határidőkben végzik munkáju-
kat. A leltározás folyamán mindent, amit a helyszínen találnak és a leltár tár-
gyát képezi, beírnak a leltárívekbe. Amennyiben előre elkészített leltáríveket 
használnak, azokban nem lehet kinyomtatva a könyvekben szereplő meny-
nyiség, csak olyan adatokat tartalmazhat, amelyek a leltár tárgyának meg-
határozására szolgálnak, mint például a megnevezés, gyári szám, méret stb. 
Amennyiben formanyomtatvány a leltárív, akkor mindent be kell írni, úgy-
szintén az előre elkészített leltárívekbe is, ha az nem tartalmazza a helyszí-
nen található leltári tárgyat. A leltározás végeztével a bizottság tagjai minden 
oldalt a leltárívben aláírnak.

A következő három oldalon a civil szervezeteknél leggyakrabban jelentke-
ző leltárívekből közlünk néhány példányt a lehetséges kinézetre.





DCK
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Miután a leltározó bizottság elvégezte az összeírást (számolást, mérést, 
stb.), következik az összehasonlítás a könyvekben található mennyiségekkel. 
Azoknál a tételeknél ahol eltérés jelentkezik a bizottság feladata, hogy az ille-
tékes személyek segítségével megállapítsák az eltérés okát. Indokolt esetben, 
amikor dokumentálható az eltérés, csak valami okból a bizottságnak a leltá-
rozáskor nem volt tudomása róla, a bizottság elvégzi az előzőleg megállapí-
tott állás korrigálását. Amennyiben a különbség nem dokumentálható, akkor 
hiányról vagy többletről van szó. Ilyenkor a bizottság a felelős személy meg-
nevezésével hiányt vagy többletet mutat ki. 

A leltározás utolsó dokumentuma a bizottság jelentése a vezetőség felé. 
E rövid és tömör jelentés kötelező formája nincs előírva, de a következőket 
kell  tartalmaznia: a szervezet adatait (név, székhely), a bizottság kinevezésé-
re vonatkozó adatokat és a tagok megnevezését, a leltár tárgyát, a leltározás-
ra és a leltár lebonyolítására vonatkozó adatokat, a leltár eredményét, a hiányt 
és/vagy többletet, stb. A bizottság észrevételeit, megjegyzéseit és ajánlatait a 
leltárral kapcsolatban. Végül a bizottság minden tagjának aláírását. E jelen-
tés melléklete a leltárív.

Amennyiben a bizottság leírásra tesz ajánlatot, ezt egy külön listán is fel-
tüntetik, és a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. Arról, hogy a leírás meg fog-e 
történni, a vezetőség dönt – lásd a leltár eredményeinek könyvelésével foglal-
kozó fejezetben. 

A szervezet neve

Címe

Székhelye

Dátum

A szervezet vezetőségének megnevezése

Izveštaj komisije za popis
osnovnih sredstava

Izveštaj o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.201__. godine. 

Komisija imenovana odlukom organa upravljanja od dátum u sastavu: 

1._______________, predsednik, 

2._______________, član, 

3._______________, član ,
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izvršila je popis osnovnih sredtsva sa stanjem na dan 31.12.201__. godine prema 

uputstvima a szervezet törvényes képviselőjének megnevezése (pl. elnök). 

O izvršenom popisu i o utvrđenom stanju prilikom popisa podnosimo sledeći izveštaj: 

1. Popis je obavljen u vremenu od dátum do dátum u prisustvu svih članova komisije.

2. Popisane su sledeće materijalne vrednosti: 

 – osnovna sredstva

3. Prilikom popisa nisu/jesu utvrđeni višak ili manjak osnovnih sredstava, niti se 

pred laže rashod/ predlaže se rashod.

4. Uz ovaj izveštaj dostavljamo sledeći materija: popisne liste, …

Članovi komisije: 

1.____________________________ 

2.____________________________                                                                                                            

3.____________________________

A szervezet neve

Címe

Székhelye

Dátum

A szervezet vezetőségének megnevezése

Izveštaj komisije za popis obaveza

Izveštaj o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.20__. godine. 

Komisija imenovana odlukom organa upravljanja od dátum u sastavu: 

1._____________, predsednik, 

2._____________, član, 
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izvršila je popis obaveza sa stanjem na dan dátum  godine prema uputstvima a szer-

vezet törvényes képviselőjének megnevezése (pl. elnök). 

O izvršenom popisu i o utvrđenom stanju prilikom popisa podnosimo sledeći izveštaj: 

1. Popis je obavljen u vremenu od dátum do dátum u prisustvu oba člana komisije.

2. Popisane su sledeće materijalne vrednosti: 

 – obaveza i potraživanja

3. Prilikom popisa nisu/tesu utvrđeni nepravilnosti, a utvrđeno je sledeće stanje:

 – stanje na računu na dan dátum iznosi: ___________ dinara,

 – ukupne obaveze prema dobavljačima na dan dátum iznose: ______________ din-

ara,

 – ukupna potraživanja na dan dátum iznose: ____________ dinara.

4. Komisija smatra da nema sumnjivih-nenaplativih potraživanja koje bi trebalo 

predložiti za otpis.

Članovi komisije: 

1.____________________________ 

2.____________________________

A LELTÁROZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSA

A leltározó bizottság/bizottságok jelentését az elvégzett leltározásról a szerve-
zet vezetősége (pl. elnökség) vitatja meg. Szükség szerint a leltározó bizottság/
bizottságok elnökét meg lehet hívni az ülésre, hogy magyarázatot adjon bizo-
nyos felmerülő kérdésekre a leltárral kapcsolatban. Mivel az évi mérleg-pénz-
ügyi jelentés átadásának határideje február utolsó napja, a leltár eredményeit 
pedig a mérleg összeállításakor tudni kell, ezért szükséges mielőbb megvitat-
ni a bizottság jelentését, és dönteni a jelentésben leírtak könyveléséről. A dön-
tést írott határozat formájában hozzák meg. Ez a határozat alapján a könyve-
lő elvégzi a szükséges könyvelést.

A továbbiakban található két példa a határozatról szerb nyelven.
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A szervezet neve

Címe

Székhelye

Dátum

A szervezet vezetőségének megnevezése je na svojoj sednici održanoj dátum na 

kojoj su bili prisutni i predsednici popisnih komisija i knjigovođa, razmatrao je 

materijal o izvršenom redovnom popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 

dátum godine, koji je izvršen na osnovu odluke ovog organa upravljanja od dátum i 

nakon rasprave donosi sledeću 

Odluku o knjiženju rezultata popisa

I. Prilikom popisa nisu utvrđena odstupanja: viškovi i manjkovi.

II. Prilikom popisa nisu utvrđena sumnjiva, sporna i nenaplativa potraživanja.

III. Odluku sa izveštajima komisija i popisnim listama dostaviti knjigovodstvu 

najkasnije do _____________.

            Predsedavajući: ________________________

A szervezet neve

Címe

Székhelye

Dátum

A szervezet vezetőségének megnevezése je na svojoj sednici održanoj dátum na 

kojoj su bili prisutni i predsednici popisnih komisija i knjigovođa, razmatrao je 

materijal o izvršenom redovnom popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 

Példa a határozatról, amikor nincs eltérés és nincs ajánlat leírásra:

Példa a határozatról, amikor van eltérés és van ajánlat a leírásra (a felesle-
get kihagyni):
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dátum godine, koji je izvršen na osnovu odluke ovog organa upravljanja od dátum i 

nakon rasprave donosi sledeću 

Odluku o knjiženju rezultata popisa

I. Utvrđene manjkove i viškove iskazane u popisnim listama treba knjižiti, i to: 

  1.  Višak od ________________din. u korist prihoda, 

  2.  Manjak od ________________din. na teret odgovornog računopolagača, 

  3.  Manjak od ________________din. na teret rashoda ... 

II. Sumnjiva, sporna i nenaplativa potraživanja otpisati preko ispravke vrednosti u 

iznosu od  ______________din na teret rashoda. 

III. Zalihama gotovih proizvoda i robe kojima je rok upotrebe protekao smanjuje se 

vrednost za _______________  din na teret rashoda. IV. Manjkovi koji su nastali 

zbog kala i rastura u granicama su utvrđenih normativa. V. Razlike u vrednosti nasta-

le zbog smanjenja kvaliteta (sirovina, materijala, gotovih proizvoda i robe i dr.) od 

___________din. otpisati na teret rashoda. Najkasnije u roku od __ meseci moraju 

se sanirati uslovi koji dovode do ovakvih šteta. 

Materijalne i druge vrednosti utvrđene kao viškovi treba upisati u odgovarajuće evi-

dencije sredstava i u evidenciju o zaduženju odgovornih računopolagača po količini 

i vrednosti. VI. Izvršiti obračun PDV na iznos utvrđenih manjkova kala, rastura i 

loma iznad dozvoljenog obima i u drugim slučajevima u skladu s propisima o PDV. 

VII. Računopolagače materijalnih vrednosti i druge radnike, kojima su ovom odlu-

kom manjkovi stavljeni na teret, pismeno obavestiti da u roku od ___ dana od dana 

donošenja ove odluke namire dugovanje. Posle isteka ovog roka biće preduzete mere 

za prinudnu naplatu. VIII. Odluku sa izveštajima komisija i popisnim listama dosta-

viti knjigovodstvu najkasnije do _____________.

                                             Predsedavajući:  ________________________

Megjegyzés: Amennyiben a szervezet alapszabályában a leltározással kapcsolatos tevé-
kenységek és döntések nem a vezetőség (pl. Elnökség) hatáskörében vannak, akkor a 
fent leírtakban a „vezetőség” helyett az alapszabályban megnevezett szervre vonat-
koznak.
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GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

Bár a civil szervezetek, alapvetően nem a haszon-profit szerzés céljából ala-
kulnak, mégis céljaik megvalósításának érdekében, bizonyos feltételek betar-
tása mellett, végezhetnek gazdasági tevékenységet, ám ez a tevékenység nem 
lehet a civil szervezet fő bevételi forrása.

A feltételek, amelyek mellett végezhető a gazdasági tevékenység, a követ-
kezők:

 – A gazdasági tevékenység/tevékenységeknek szerepelni kell a szerve-
zet alapszabályában („statutum”-ban). Az alapszabályban fel kell tün-
tetni, melyik az a gazdasági tevékenység, amelyet a szervezet végez-
het haszonszerzés céljából, mégpedig a szervezet céljainak megvalósí-
tása érdekében. Szükséges a gazdasági tevékenységeket összekapcsolni 
a szervezet céljaival, azaz megnevezni, hogy melyik cél megvalósítása 
érdekében, melyik gazdasági tevékenységet végzi a szervezet.

 – A gazdasági tevékenység olyan mértékben történjen, amely szüksé-
ges a cél/célok megvalósításához. Nem történhet meg, hogy a gazda-
sági tevékenység, azaz a haszonszerzés, felülkerekedjen a szervezet cél-
jain. Amennyiben a gazdasági tevékenység lesz a szervezet fő bevéte-
le, amely eredménye a profit-haszon, akkor már nem civil szervezetről, 
hanem gazdasági szervezetről van szó.

 – A gazdasági tevékenységet be kell jegyeztetni az Ügynökségnél (APR), 
a bejegyzés a gazdasági szervezetekre vonatkozó előírásokkal összhang-
ban történik, és csak a bejegyzés után végezhető a tevékenység, még-
pedig a tevékenységre vonatkozó törvények és előírások betartásával.

 – A megvalósított jövedelmet – hasznot a civil szervezet nem osztja szét 
az alapítók, vezetőség, tagság, az alkalmazottak, stb. között, hanem a 
szervezet alapszabályában lefektetett céljainak megvalósítására fordítja.

Csakis a fent említett feltételek betartása mellett végezhető gazdasági tevé-
kenység. Fontos megjegyezni, hogy a gazdasági tevékenység végzésekor azo-
kat a törvényeket és előírásokat is be kell tartani, amelyek az adott gazdasági 
tevékenység végzésére vonatkoznak. 

Meg kell említeni, hogy a gazdasági tevékenységek végzésekor általában 
szükség van kasszára is, bár vannak tevékenységek, amelyek végzéséhez nem 
szükséges (az ilyen tevékenységek kódjai a Szerb Kormány Rendeletében van-
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nak felsorolva, amely a 2012.08.24.-ei 83/2012 Sz. K. Hivatalos Közlönyben 
jelent meg). A fiskális kassza használata egy folyamat, melyet külön törvény 
szabályoz („Zakon o fiskalnim kasama” Sz.K. Hivatalos Közlönye: 135/2004 
és 93/2012). A törvényben leírtakat maradéktalanul be kell tartani, ami szigo-
rú fegyelmet követel.

ADOMÁNY

Az önkormányzat által ajándékozott pénzeszközök utáni adó

A vagyonadót előíró törvény („Zakon o porezima na imovinu” Sz.K. Hivatalos 
Közlönye: 26/2001, SRJ Hivatalos Lapja: 42/2002 – a Szövetségi Alkotmány 
Bíróság határozata, Sz. K. Hivatalos Közlönye: 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – az Alkotmány Bíróság hatá-
rozata, és 47/2013) 14 § előírja, hogy a készpénzes ajándékok, bankbetétek, 
pénzbeli követelések, intellektuális vagyon utáni jogok, részvények, értékpa-
pírok, használatban levő motoros járművek - vízi járművek - motoros repülő 
járművek tulajdonjoga (kivéve az állami tulajdonban levőket) és más ingósá-
gok ajándékozása esetén adót kell fizetni. Abban az esetben is, ha a jogi sze-
mély saját tulajdonát térítés mentesen adja át.

A törvény szerint nem számít ajándéknak az az ingatlan vagy ingóság térí-
tésmentesen történő átadása, amely a törvény 14. § alapján ÁFA alá esik, össz-
hangban az ÁFÁ-t szabályzó előírásokkal, függetlenül attól, hogy van-e aján-
dékozási szerződés. 

Nem esik adó alá az örökölt és ajándékozott pénz, jog, valamint a törvény 
14 §-ban meghatározott tárgy, amely értéke kevesebb, mint 100.000,00 dinár 
a kalendáriumi év folyamán ugyanazon személytől (tehát a kalendáriumi év 
folyamán ugyanattól a személytől kapott adományok/ajándékok értéke össze-
adódik!).

Humanitárius segély és adomány

Külön törvénnyel („Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći” SRJ 
Hivatalos Lapja 53/01, 61/01 és 36/02 és Sz.K. Hivatalos Közlönye 101/2005) 
írja elő, hogy az állami szervek, helyi önkormányzatok, közvállalatok, köz-
intézmények, más szervezetek, amelyek nem valósítanak meg profitot-nye-
reséget, valamint hazai és külföldi humanitárius szervezetek, fogadhat-



Gazdasági tevékenység 105   

nak el adományt és humanitárius segélyt. Politikai szervezetek nem kaphat-
nak adományt és humanitárius segélyt. E törvény előlátja, hogy mi képezhe-
ti az adomány és humanitárius segély tárgyát. Mivel az adomány és a huma-
nitárius segély jótékonysági cselekedet egy adott helyzetben, az adományozó 
nem vár ellenszolgáltatást-kötelezettséget az adományban vagy a humanitári-
us segélyben részesülőtől, ezért nem szükséges szerződést kötni. A humanitá-
rius segélynek különböző formái léteznek. Adhatók bármilyen javak e segély 
címén. Az ÁFA törvény („Zakon o PDV” Sz.K. Hivatalos Közlönye 84/2004, 
86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012 és 108/2013) értelmében nem kell adót 
fizetni a pénzformájában kapott humanitárius segélyre. A törvény 3. §-a sze-
rint ÁFÁ-t javak és szolgáltatások forgalmazása után kell fizetni. A pénzfor-
galom nem tartozik 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 alap-
jául a javak vagy szolgáltatások forgalma szolgál. Abban az esetben, amikor 
az adományozó, a javak beszerzéséből eredően vagy az előállításuk alapján az 
előzőleg fizetett adó jóváírására jogosult, akkor az ilyen javak adományozá-
sakor köteles az adót elszámolni. Az ÁFA törvény 18. § alapján az adóelszá-
molás ajándékozás esetén a beszerzési ár, azaz a javak ára a forgalom meg-
történtekor. A törvény 42. § 1. bekezdése előirányozza, hogy a javak és szol-
gáltatások forgalmakor számlát 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 adományo-
zások ilyen személyek vagy szervezetek felé történnek. Ez esetben az adomá-
nyozó nem köteles külön számlát kiállítani a tárgyi adományról. Saját részé-
re viszont olyan okmányt kell használnia, amely alapján az adót elszámolja a 
saját kötelezettségében az adott időszakban. Ez a dokumentum lehet a szállító 
levél is, amennyiben a szállítólevélen tételesen kimutatja és elszámolja az adót.

Adomány céljára beszerzett javaknál nem vagyunk jogosultak arra, hogy 
elszámoljuk az előzőleg kifizetett adót.

A humanitárius adomány kedvelt formája a szolgáltatások nyújtása. Például 
különböző gépek alkalmazása elemi csapáskor vagy teherszállítás (humanitá-
rius segély szállítása) ellenérték megfizetése nélkül.

A törvény 5. § előírja, hogy milyen szolgáltatásokra 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 
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a szolgáltatás előállítási értéke. Elemi csapás esetén külföldi adományozók is 
jelentkeznek. Külföldről érkező anyagi javakban vagy pénzbeli humanitári-
us segély, esetleg a pénzadományból külföldön vásárolt javak, bizonyos felté-
telek mellett behozhatók vámilleték és ÁFA fizetése nélkül. E feltételeket a 
vámtörvény („Carinski zakon” Sz.K. Hivatalos Közlönye: 18/2010 és 111/2012 
) 215-217 § tartalmazza. Az ily módon érkezett adományokra az ÁFA tör-
vény 26. § alapján nem kell ÁFÁ-t fizetni. Az említett vámtörvény szakaszá-
ban egyértelműen meghatározott, hogy az említett vám- és adóengedmények 
csakis a kormány megfelelő határozatai alapján alkalmazhatók.

Az adótörvénnyel összhangban kötelező nyilvántartást vezetni a humani-
tárius javak és szolgáltatások forgalmáról. A nyilvántartás tartalmát, formá-
ját és módját külön szabályzat írja elő, amit a „Pravilnik o obliku, sadržini i 
načinu vođenja evidencije o PDV” (Sz.K. Hivatalos Közlönye: 120/2012) hatá-
roz meg. 

Azoknak a vállalkozásoknak nem kell elszámolni az ÁFA-t, amelyek nin-
csenek az adórendszerben, mivel nem adóznak e rendszer szerint. A humani-
tárius segély valójában ajándék, ezért adózási szemszögből vonatkoznak rá a 
vagyonadó törvény egyes előírásai is („Zakon o porezima na imovinu” Sz. K. 
Hivatalos Közlönye: 26/2001, SRJ Hivatalos Lapja: 42/2002 – a Szövetségi 
Alkotmány Bíróság határozata, Sz.K. Hivatalos Közlönye: 80/2002, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – az Alkotmány Bíróság 
határozata, és 47/2013) mégpedig a 14. §-tól a 22. §-ig. A kapott pénzbeli vagy 
tárgyi ajándék után a megajándékozottaknak adót kell fizetni, kivételt képez, 
ha az ajándékozó olyan jogi személy, aki tagja az ÁFA rendszernek, és ebből 
kifolyólag köteles az ajándék tárgya után az ÁFÁ-t elszámolni. A vagyonadó 
törvény 15. §-a előírja, hogy az ajándék után az adót a megajándékozottnak 
kell fizetni. A törvény értelmében az adófizetési kötelezettség az ajándékozási 
szerződés aláírásával, vagy az ajándék átvételének napjával kezdődik. A meg-
ajándékozott ettől a dátumtól számítva 30 napon belül PPI-3-as nyomtatvány-
nyal a lakóhelye, székhelye alapján az illetékes adóhatóság felé bejelentést tesz. 
A PPI-3 nyomtatványban leírtak alapján az illetékes adóhatóság végzést hoz, 
amellyel meghatározza az adó nagyságát az ajándékra vonatkozólag, ez 2,5%. 
A fizetési határidő 15 nap, a végzés kézbevételétől számítva. Abban az eset-
ben, ha az adomány értéke nem haladja meg a 100.000,00 dinárt (össz érték-
ben a kalendáriumi évre vonatkozóan ugyanattól a személytől), akkor mentesül 
a fizetendő adó alól, de a PPI-3-as nyomtatványt minden esetben be kell adni. 
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A PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK KIFIZETÉSE

A 2012. december 17-ei 119. Szerbiai Hivatalos Közlönyben megjelent a tör-
vény a pénzügyi kötelezettségek megfizettetéséről (eredeti címe: „Zakon o 
rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama“), amely 
alkalmazása 2013. március 31-től van hatályban.

A törvény a kereskedelmi viszonyok alapján létrejött pénzügyi kötelezettsé-
gek maximális megfizettetési határidejét írja elő a hazai gazdasági cégek, vál-
lalkozások, szövetkezetek, bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok, az állami 
szektor részt vevői és más jogi személyek között (e kategóriába tartoznak a civil 
szervezetek is). A törvény felsorolja azokat az eseteket is, amelyekre a törvény 
nem vonatkozik, ilyenek a hazai jogi személy és külföldi jogi személy közötti 
szerződés, valamint a hazai jogi személy és a magánszemély közötti szerződés. 
Úgyszintén nem vonatkozik a csődben levő jogi személyek adósságára, vala-
mint az átszervezés alatt álló ( „restrukturiranje“) jogi személyek adósságára.

A törvény előírja, hogy a pénzügyi kötelezettségek kifizetésének határ-
ideje nem lehet hosszabb, mint 60 nap! A törvény 2. §-a tartalmazza, hogy 
különböző esetekben, melyik nap számít az említett határidő első napjának. 
Úgyszintén megtalálhatók a törvényben azok az esetek is, amikor bizonyos fel-
tételek betartása mellett a szerződésbe foglalt fizetési határidő hosszabb is lehet.

A törvény a 2013. március 31-e utáni időszakban létrejött kötelezettségek-
re érvényes.

A károsult, a fizetési határidőt figyelmen kívül hagyó jogi személytől az 
5. §-sal összhangban 20.000,00 dinárt követelhet a késés miatt, a törvény 12. 
§-ában szigorú pénzbüntetések az előlátottak, úgy a törvényt nem betartó jogi 
személy felé, mint a jogi személy felelős személye ellen.

BÉRLET

A szervezet szükség szerint bérelhet, vagy bérbe adhat tárgyakat és ingatlant.
A bérbeadó, a bérleti szerződésben kötelezi magát, hogy használatba bocsátja 
a bérlet tárgyát, amiért megfelelő ellenértéket kap. A bérbevevő (bérlő) köte-
les megőrizni a bérleti idő alatt a bérbe kapott ingóságot, illetve ingatlant.

Az egymás közötti viszonyt, a bérbeadó és bérbevevő között, a kötelemi 
jogviszonyokról szóló törvény („Zakon o obligacionim odnosima” SFRJ Hivatalos 
Lapja: 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, SRJ Hivatalos Lapja: 31/93 és SCG Hivatalos 
Lapja 1/2003) szabályozza. 
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Az ügyfelek kötelesek írott bérleti szerződést („Ugovor o zakupu”) készíteni. A 
szerződés formája és tartalma nincs előírva, de minden fontos elemet tartalmaz-
nia kell: a bérlet tárgyát, a bérleti díjat, a tárgy megőrzési kötelezettségét, stb.

Magán személy ad bérbe ingóságot

A szervezet céljainak megvalósítására időnként szüksége van ingóságokra 
(különböző eszközökre, tárgyakra) is, ezeket az ingóságokat a szervezet bérlet 
útján is biztosíthatja. A szervezet magánszemély tulajdonában levő ingóságo-
kat is bérelhet, ezt az esetet mutatjuk be a következő példában.

Példa:

Magán személlyel bérleti szerződést kötött a szervezet egy, a személy tulaj-
donában levő, gép használatáról. A bérleti díjat havi nettó 4.000,00 dinárban 
határozták meg. A szerződést 2014.03.05-én kötötték. A bérleti díj kifizetése-
kor (amely határidő szerepel a szerződésben) a szervezet elszámolást készít. Ez 
alapján fizeti be a bérlet után járó adót, fizeti ki a bérlet díját. 
Az elszámolás a következő:
 
Sorszám       Megnevezés – leírás               Összeg

 1. Bérleti díj nettó összegben 4.000,00
 2. Szorzószám az átszámoláshoz bruttóba 1,190476
 3. Bérlet bruttó összege ( 4.000,00  x 1,190476)= 4.761,90
 4. Levonható előírt költségek ( 4.761,90  x 20%)= 952,38
 5. Adóalap ( 4.761,90 - 952,38)= 3.809,52
 6. Adó  (3.809,52 x 20%)= 761,90
 7. Kifizetendő nettó összeg (4.761,90 - 761,90)= 4.000,00

  Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az 
Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld 
(„BOP” - broj odobrenja za plaćanje), ami elengedhetetlen a kifizetéshez, 
mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót a következő folyószámlára kell 
fizetni: 840-4848-37.

További minta-dokumentumok a Délvidéki Civil Portálon 

(www.civilportal.rs) találhatóak.
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A KÖNYVBEN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK

Kettős könyvvitel. Másképpen kettős könyvelés, annyit jelent, hogy az egye-
sület eszközeit, vagyoni elemeit, követeléseit, tartozását technikailag 
két számlára könyvelik. 

Analitikus nyilvántartás. Az analitikus nyilvántartás a gazdasági események 
részletes dokumentálását foglalja magában. Részletes, nem csak érték-
ben kifejezett információt biztosít.  

Bizonylat. A bizonylatnak hitelt érdemlően kell igazolnia a gazdasági esemé-
nyek megtörténtét, hatásuk értékét, azok mennyiségi és minőségi ada-
tait.

Főkönyvi nyilvántartás. Az analitikus nyilvántartás által feladott adatok 
alapján készül. Értékben tartalmazza a gazdasági eseményeket. A vál-
lalkozás eszközeinek, forrásainak értékéről, a gazdálkodás eredményé-
ről ad információt.

Készletgazdálkodás. A készletgazdálkodás feladata, hogy a megfelelő ter-
mék, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és minőségben, meg-
felelő kísérő információkkal ellátva, a megfelelő helyen rendelkezés-
re álljon.

Leltár. Leltár minden olyan tételes kimutatás, amely az eszközök és a forrá-
sok egy-egy csoportjának a valóságban fellelhető állományát, meghatá-
rozott napra  vonatkoztatva, ellenőrizhető módon tartalmazza.

Operációs rendszer. Az operációs rendszer (OS, operating system) a számító-
gépeknek az az alap programja, amely közvetlenül kezeli a hardvert, és 
egységes környezetet nyújt a számítógépen futó programoknak.

Számviteli politika. Meghatározza, szabályozza, hogy egy vállalkozás a 
számviteli törvény alapján milyen folyamatokat, szabályozásokat alkal-
maz a számviteli feladatai ellátása során.

A számviteli beszámoló. A gazdálkodó szervezeteknek vagyoni, pénzügyi, 
jövedelmi helyzetükről  időszakonként beszámolót kötelesek készíteni-
ük és azt nyilvánosságra is kell hozni. 

Éves beszámoló. Az éves beszámoló egy olyan szöveges és táblázatos kimu-
tatás, amely az adott szervezet  vagyoni helyzetét és eredményessé-
gét mutatja be. Az éves beszámoló a következő elemekből áll: mérleg, 
eredménykimutatás, statisztikai melléklet.

 Mérleg. A számviteli mérleg olyan kimutatás, amely egy adott időpont-
ra vonatkozóan bemutatja a szervezet vagyonának összetételét , vala-
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mint ezeknek a vagyonelemeknek a finanszírozási forrását. Az üzleti 
év végén kötelező a mérlegkészítés.

Eredménykimutatás. Olyan számviteli okmány, mely egy adott időszakra 
vonatkozóan, pénzértékben mutatja ki az egyesület bevételeit, ráfordí-
tásait és azok eredményét. 

Főkönyvi kimutatás. A főkönyvi kimutatás tartalmazza az egyesület adott 
évi gazdasági eseményeinek összesített forgalmát. Az összesített forga-
lom értéke Tartozik és Követel oszlopokban található.

Főkönyvi karton. A főkönyvi karton egy olyan részletes kimutatás, amely a 
szervezet egy meghatározott vagyoni, pénzügyi, jövedelmi csoportjá-
nak változásait tartalmazza. Gyakorlatilag a főkönyvi kivonat összesí-
tett értékeit mutatja be részletesen. Tartalmazza többek között a gazda-
sági esemény beköveztének időpontját,a könyvelést alátámasztó bizony-
lat sorszámát, az esemény megnevezését és annak értékét.

Vevők, szállítók. A vevőkről és szállítókról vezetett nyilvántartás tételesen 
tartalmazza, a számla sorszámát, mikor milyen értékben adtunk el, 
illetve vettünk árut vagy szolgáltatást. Azok ellenértéke mikor, milyen 
mértékben került megfizetésre. Továbbá szerepel rajta az adott vevő, 
szállító tartozása illetve követelése.
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A DÉLVIDÉKI CIVIL KÖZPONTOK ELÉRHETŐSÉGEI

Nyugat-bácskai Civil Központ
Működtető szervezet: Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska 
Régiófejlesztéséért
Cím: 25000 Zombor, Szentháromság tere 1/24.
Tel.: +381 25 424 024
E-mail: zombor@civilportal.rs
Skype elérhetőség: dunatajso
Nyitva tartás: munkanapokon 08:00-14:00
 
Észak-bácskai Civil Központ
Működtető szervezet: Vajdasági Magyar Civil Szövetség
Cím: 24000 Szabadka, Corvin Mátyás utca 9.
Tel.: +381 24 544 200
E-mail: szabadka@civilportal.rs
Skype elérhetőség: ciszcisz
Nyitva tartás: munkanapokon 08:00-14:00
 
Tisza menti Civil Központ
Működtető szervezet: „Ci–Fi” Civil Központ
Cím: 24400 Zenta, Fő tér 18.
Tel.: +381 24 811 383, +36 62 203 153
E-mail: zenta@civilportal.rs
Skype elérhetőség: altero.cifi
Nyitva tartás: munkanapokon 07:00-14:00
 
Közép-bácskai Civil Központ
Működtető szervezet: Temerini Kertbarátkör
Cím: 21235 Temerin, Népfront utca 82.
Tel.: +381 63 594 200, Fax.+381 21 851 748
E-mail: temerin@civilportal.rs 
Skype elérhetőség: kbktemerin
Nyitva tartás: munkanapokon 09:00-12:00
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Dél-bácskai Civil Központ
Működtető szervezet: PLANTA Újvidéki Magyar Civil Szervezetek 
Szövetsége
Cím: 21000 Újvidék, Duna utca 3.
Tel.: +381 63 8633 095
E-mail: ujvidek@civilportal.rs
Skype elérhetőség: plantahu
 
Észak-bánáti Civil Központ
Működtető szervezet: Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és 
Ifjúsági Központ
Cím: 23314 Kisorosz, Petőfi Sándor 21.
Tel.: +381 230 459 024
E-mail: kisorosz@civilportal.rs
Skype elérhetőség: torontal-kisorosz
Nyitva tartás: munkanapokon 08:00-14:00
 
Közép-bánáti Civil Központ
Működtető szervezet: Klaszter Fókusz Családi Gazdálkodók 
Egyesülete
Tel.: +381 23 549 822
E-mail: muzslya@civilportal.rs
Nyitva tartás: munkanapokon 09:00-14:00
Skype elérhetőség: muzslya

Központi e-mail cím: office@civilportal.rs
Jogász e-mail címe: jog@civilportal.rs
Könyvelő e-mail címe: penzugy@civilportal.rs

A Délvidéki Civil Portál elérhetősége:
www.civilportal.rs
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