TÁJÉKOZTATÓ
a polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatalok 2022. évi népszámlálással
kapcsolatos költségeinek pénzügyi fedezeteként a Központi Statisztikai Hivataltól kapott
támogatás számviteli elszámolásáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a 2021.
évi népszámlálás időpontja 2022. évre került áthelyezésre azzal, hogy az azzal kapcsolatos adatelőkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart. A népszámlálás költségeinek
pénzügyi fedezetét az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező
adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a Központi
Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) együttműködési megállapodás keretében a
polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok (a továbbiakban együtt: hivatalok)
részére biztosítja.
A népszámlálással kapcsolatos támogatás összegét az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. mellékletének előírása szerint a
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton „ebből:
központi költségvetési szervek” megbontásban kell kimutatni.
Az együttműködési megállapodás alapján a hivataloknál a 2020-2022. években kapott
támogatási előleg számviteli elszámolása során az államháztartásban felmerülő egyes
gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013 (IX. 19.) NGM
rendelet 1. melléklet, X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, B)
Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai cím előírásai
szerint kell eljárni. Ennek értelmében az együttműködési megállapodás szerinti teljes összeget
a megállapodás megkötésének évében követelésként (költségvetési éven belüli, illetve
költségvetési évet követően esedékes megbontásban) kell nyilvántartásba venni. A támogatási
előleget a pénzforgalom időpontjában kell végleges költségvetési bevételként elszámolni és az
azzal történő elszámolásig a 0. számlaosztályban a 044. Támogatási célú előlegekkel
kapcsolatos elszámolási kötelezettségek nyilvántartási számlán is ki kell mutatni.
Együttműködési megállapodás aláírásakor a támogatási összeg előírása követelésként
Költségvetési évben esedékes támogatás
költségvetési számvitelben
T09162
- K0041
pénzügyi számvitelben
T3511
- K922
Költségvetési évet követően esedékes támogatás
költségvetési számvitelben
T09162
- K0042
pénzügyi számvitelben
T3521
- K922
Jóváírt támogatási előleg
Teljesítésként
költségvetési számvitelben
pénzügyi számvitelben
Elszámolási kötelezettségként a költségvetési számvitelben

T005
T3311/3312
T044

-

K09163
K3511
K006

A pénzügyi számvitelben az Áhsz. 4. §-ában előírtak alapján alkalmazandó a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti időbeli elhatárolás elvéből adódóan a hivatalok
tárgyévi eredményének meghatározásakor a támogatási összegből csak a költséggel,
ráfordítással ellentételezett eredményszemléletű bevétel vehető figyelembe. Ennek
következtében az együttműködési megállapodás szerinti összegnek a költségvetési évet
követően esedékes részét, valamint a tárgyévben felhasznált/elköltött támogatási előlegen
kívüli részét az Áhsz. 14. § (12) bekezdése értelmében időbeli elhatárolás alá szükséges vonni
és azt eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként a hivatal tárgyévi éves
költségvetési beszámolója mérlegében ki kell mutatni.
Év végi rendező tételek
A támogatás összegből a tárgyévben költséggel, ráfordítással T922
nem ellentételezett eredményszemléletű bevétel elhatárolása

-

K441

-

K922

Költségvetési évben esedékes követelések a költségvetési T09162
számvitel szerint
T0042

-

K0041
K09162

Költségvetési évben esedékes követelések a pénzügyi T3511
számvitel szerint

-

K3521

Év eleji rendező tételek
Passzív időbeli elhatárolás feloldása

T441

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.
(XII. 7.) PM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben a bevételeket és
kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok
felmerültek, így tehát a hivatal által – a 2022. évi népszámlálás előkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására - kötött együttműködési megállapodás
szerint ellátott feladatokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat a hivatal könyveiben a
„013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások” kormányzati funkción kell kimutatni.

