
JA. BJELENYKIJ : 

ÚJ SZABÁLYZAT A KÖNYVELÉSI 
BESZÁMOLÓKRÓL ÉS MÉRLEGEKRŐL* 

A könyvvitel sajátos módszereivel visszatükrözi a bővített szocialista 
újratermelés folyamatát s a szocialista népgazdasági számvitel rendszerében 
a gazdasági tervteljesítés ellenőrzési és elemzési eszközeként rendkívül fon
tos szerepet tölt be. 

A statisztikai beszámolók a könyvviteli adatokon alapulnak. 
A népgazdaság fejlődésének legfontosabb gazdasági mutatószámait a 

könyvviteli adatok alapján, statisztikai feldolgozásuk és általánosításuk 
után állapítjuk meg. 

Ezért rendkívül fontos a könyvviteli módszerek szabályozása, minthogy 
a könyvvitel feladata biztosítani a gazdasági műveletek megbízható, az igaz
ságnak megfelelő, gazdasági szempontból helyes és egyöntetű visszatükrözé-
sét, valamint a számviteli és a terv-mutatószámok teljes összhangját. A z 
egységes számviteli módszerek lehetővé teszik mind az egyes vállalatok és 
szervezetek, mind az egyes népgazdasági ágak tevékenységének ellenőrzését. 

A kormány által 1936-ban jóváhagyott „Szabályzat az állami és szövet
kezeti gazdasági szervezetek és vállalatok könyvviteli beszámolóiról és mér
legeiről" tar ta lmát éppen e faladat alapján határozták meg. 

A több mint 15 évi alkalmazás azt mutatta, hogy a szabályzatban a 
könyvvitelt és a beszámolók szervezését illető legfontosabb elvek kétségte
lenül helyesek és a célnak megfelelőek voltak. 

Másfelől azonban a szabályzat kiadása óta eltelt időszak alatt lényege
sen emelkedtek a számviteli és beszámolási mutatószámok gazdasági tartal
mával szemben támasztott követelmények, gazdag tapasztalatok halmozód
tak fel s mindezeket figyelembe kellett venni a könyvvitel és a beszámolók 
javítását célzó további munka során. Felvetődött néhány olyan módszertani 
kérdés is, amelyet törvényhozásilag kellett megoldani. 

A számviteli munka észszerűsítési gyakorlata és az élenjáró vállalatok 
tapasztalatai megmutat ták, hogy lehetőség van a beszámolók összeállítási 
határidejének csökkentésére s ugyanakkor minőségük javítására. 

Ezért a Szovjetunió kormánya 1951 szeptemberében jóváhagyta az új 
„Az állami, szövetkezeti (kivéve a kolhozokat), társadalmi vállalatok és 
szervezetek könyvelési beszámolóiról és mérlegeiről szóló szabályzat"-ot. 

Mindenekelőtt arra kell rámutatnunk, hogy az új szabályzat kibővíti a 
hatálya alá tartozó gazdasági szervezetek körét. Míg a régi szabályzat 

* Vesztnyik eztaityisztyóikl, 1951. 6. sz., 29—36. obd. 



hatálya csupán az állami, szövetkezeti gazdasági szervezetekre és vál lala
tokra terjedt ki, addig az új szabályzat már a társadalmi szervezetek válla-
lataira — így pl. a szakszervezetek vállalataira — is kiterjed. 

Új elvek szerint nyertek megoldást a könyvvitel é s a beszámolók felsőbb 
irányításának kérdései is. A könyvvitel módszertani irányítására a Szovjet
unió Pénzügyminisztériumát hata lmazták fel. A szabályzat ezenkívül meg
állapítja, hogy a típus számlaterveket, a könyvviteli és beszámolási típus-
ürlapokat és a vezetésükre adott utasításokat a Pénzügyminisztérium a 
Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala hozzájárulásával hagyja jóvá. 

A szabályzat megállapítja továbbá, hogy a minisztériumok kötelesek az 
egyes iparágakban előállított termékek önköltség-kalkulációjára adott uta
sításhoz és a kalkulációs űrlapokhoz a Szovjetunió Pénzügyminisztériuma és 
Központi Statisztikai Hivatala előzetes hozzájárulását kikérni. 

A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalára tehát újabb komoly 
kötelesség hárult. 

A könyvvitel i rányításában bekövetkezett, fentemlített módosításokat 
azok a feladatok tették szükségessé, amelyeket az állami statisztikai szervek 
1948 augusztusában, vagyis akkor kaptak, amikor a Központi Statisztikai 
Hivatalt különválasztották a Szovjetunió Állami Tervhivatalától és önálló 
szervként a Szovjetunió Minisztertanácsának alárendelték. Nyilvánvaló, 
hogy az egész szocialista számvitelt irányító Központi Statisztikai Hivatal
nak hatást kell gyakorolnia a könyvvitel és a beszámolók szervezésére is. 

A szabályzat módosítja a könyvviteli beszámolók és a mérlegek benyúj
tására érvényes szabályokat is. Míg régebben a gazdasági szervezeteknek és 
vállalatoknak csupán az évi könyvviteli beszámolókat és mérlegeket kellett 
benyújtaniok.a Központi Statisztikai Hivatal szerveihez, a jövőben már vala
mennyi gazdasági szervezet és minisztérium köteles havi, negyedévi és évi 
beszámolóit és mérlegeit , a Központi (Statisztikai Hivatal által előírt módon, 
az említett szerveknek benyújtani. Ilymódon a statisztikai szervek a beszá
molók alapján széleskörűen ellenőrizhetik, hogy a vállalatok a könyvvitel 
alapján hibátlan évközi statisztikai beszámolókat nyújtottak-e be és az egyes 
gazdaságok pénzügyi tevékenységének legfontosabb mutatószámait a statisz
tikai megfigyelés körébe bevonhatják. 

Rá kell mutatnunk arra, hogy az évközi és évi könyvviteli beszámolók 
benyújtása a gazdasági szervezetek és minisztériumok kötelessége. A Szov
jetunió Központi Statisztikai Hivatalának — és bizonyos esetekben a statisz
tikai hivataloknak is — jogában áll, ha a beszámoló benyújtása nem szük
séges, ez alól a kötelezettség alól az egyes minisztériumokat, hatóságokat 
vagy az egyes vállalatokat felmentsék. 

Az érvényben volt szabályoktól eltérően kibővül az összesítő beszá
molók összeállítási köre. Ez mindenekelőtt a minisztériumokhoz tartozó olyan 
főigazgatóságokra és egyesülésekre vonatkozik, amelyeknek ezentúl nem 
csupán a negyedévi, hanem a havi beszámolókat és mérlegeket is folyama
tosan be kell nyújtaniok. Ezenkívül a jövőben az összesített havi beszámoló
kat és mérlegeket az össz-szövetségi minisztériumok is kötelesek benyújtani. 
Az összesített beszámolók körének említett bővítését az indokolja, hogy szük
ségessé vált az egyes vállalatok és gazdaságok gazdasági és pénzügyi tevé
kenysége irányításának megjavítása. 



A számviteli munka észszerüsítése az utóbbi évek során lehetővé tette 
a könyvviteli mérlegek és beszámolók összeállítási és benyúj'tási határidejé
nek megrövidítését. A vállalatok évi beszámolói benyújtásának határidejét — 
a régebben előírt február 5-e helyett — január 25-ében, a havi beszámo
lókét pedig a beszámolási időszakot követő hónap 20-a helyett 15-ében álla
pították meg. A minisztériumok évi beszámolói benyújtásának határidejét 
május 1-е helyett április 1-ében, a negyedévi és havi beszámolókét pedig az 
elszámolási időszakot követő 40. napban állapították meg. A szabályzat jogot 
ad a Szovjetunió Pénzügyminisztériumának és a Szovjetunió Központi Sta
tisztikai Hivatalának, hogy a minisztériumok évi beszámolóik említett 
benyújtási határidejét 5 nappal, negyedévi és havi beszámolóik benyújtási 
határidejét pedig 20 nappal esetenkint meghosszabbítsák. 

A szabályzat a beszámolási fegyelem megerősítése érdekében részletcsen 
körülírja a vállalatvezetők és könyvelők fegyelmi és büntetőjogi felelősségét 
akkor, ha a beszámolókat nem az előírt nyomtatványokon készítik el, ha 
nem tartják be a benyújtási határidőt és ha helytelen adatokat terjesztenek 
be. A szabályzat az érvényben lévő rendszabályok kiegészítéseként előírja, 
hogy a vállalatvezetők és főkönyvelők megfoszthatok a munkaterv és az 
önköltségcsökkentési terv teljesítéséért és túlteljesítéséért járó prémiumtól. 

A szabályzat megváltoztatja a könyvviteli beszámolók és mérlegek kiál
lítási szabályait is. Valamennyi benyújtásra kerülő beszámolót eredeti pél
dányban (tehát nem másolatban) keli kiállítani és a vállalatvezetőnek és fő
könyvelőnek alá kell írnia; ezzel fokozódik a beszámolási okmányok meg
bízhatósága. A szabályzat ezen túlmenően megállapítja, hogy amikor a 
felettes szervezetek felülvizsgálják és jóváhagyják a mérlegeket és a beszá
molókat, a bennük történt javításokat közölniök kell mindazokkal, akiknek 
az említett okmányokat már benyújtották. A statisztikai szervek munkájában 
ez rendkívül fontos. 

Az új szabályzat értelmében az összesített beszámolókat az alárendelt 
szervezetek és vállalatok ellenőrzött beszámolói alapján kell elkészí
teni. A szabályzat kötelezi továbbá a minisztériumokat, a főigazgatóságokat 
és az összesített beszámolókat készítő egyéb szerveket, hogy az alárendelt 
szervezetek évi és negyedévi beszámolóit az előírt határidőn belül vizsgál
ják felül és hagyják jóvá. 

A pénzügyi szervek képviselőin kívül a statisztikai szervek képviselői
nek is joga az évi beszámolók vizsgálatában résztvenni. A Szovjetunió Köz
ponti Statisztikai Hivatalának szervei jogot kaptak arra, hogy a szerveze
tektől és azok alárendelt vállalataitól a benyújtott beszámolókkal kapcso
latban magyarázatot kérjenek, a könyvviteli és beszámoló adatokat, ezek 
okmányokkal megalapozottságát, valamint a reviziós anyagot a helyszínen 
megvizsgálják. 

A felsorolt jogok erősen emelik annak lehetőségét, hogy a statisztikai 
szervek befolyást gyakoroljanak a könyvvitel és a beszámolók megjavítá
sára, erősítik a hiteles számokért vívott harc eszközeit. Mindez egyúttal 
növeli a statisztikai szervek felelősségét a könyvvitel helyességéért. 

A kialakult gyakorlat szerint a gazdasági ügyletek számvitelét a tevé
kenység egyes ágai (ipar, szovhozok, beszerzés, értékesítés, vállalkozói-épí
tési tevékenység, beruházások stb.) szerint elkülönítve kell vezetni, ónálló 



mérlegben. Ez nem zárja ki azonban azt, hogy pl. az iparvállalat mérlegében 
az alapvető ipari tevékenység mellett egyéb, másodrendű kisegítő jellegű 
műveletek (mezőgazdaság, lakásjóléti gazdaság stb.) is szerepeljenek. A szer
vezeti felépítés és egyéb okok miatt a vállalati számvitel szervezésének cél
szerűségi szempontjai szükségessé teszik, hogy a vállalat egyes részeinek 
számvitelét önálló mérlegbe különítsük el. A jóváhagyott szabályzat értel
mében az egyes vállalatrészek számvitele csupán a miniszter engedélyével 
különíthető el önálló mérlegbe. Ez a szabály szűkíti a mérleget készítő egy
ségek száma és a számviteli munka terjedelme indokolatlan növelésének 
lehetőségét. % 

A beruházások kétféleképpen könyvelhetők: vagy az alaptevékenység 
mérlegében vagy külön beruházási mérlegben. Annak a kérdésnek megol
dása, hogy esetenkint mi a számvitel célszerűbb vezetési módja, számos 
körülménytől függ: az egyes vállalatok beruházásainak terjedelmétől, a 
ráfordítások struktúrájától, főképpen az építési és szerelési munkák arányá
tól, a beruházási munkák elvégzési módjától (saját rezsiben vagy vállalkozó 
szervezetek útján), stb. 

A szabályzat értelmében az alaptevékenység mérlegében olyan beru
házások szerepelhetnek, amelyeknél az építési és szerelési munkákra fordí
tott összeg nem haladja meg a 300 000 rubelt; az e keretet meghaladó ösz-
szegű beruházásokat külön beruházási mérlegben kell kimutatni. A szabály
zat feljogosítja a Szovjetunió Pénzügyminisztériumát és a Szovjetunió Köz-» 
ponti Statisztikai Hivatalát , hogy a fentemlített okokra figyelemmel az alap
tevékenység mérlegében elszámolásra kerülő beruházási értékhatárt növelje, 
illetve hogy bizonyos esetekben a beruházások külön mérlegben történő 
kimutatását az összegtől függetlenül engedélyezze. Ennek az intézkedésnek 
meg kell szüntetnie a beruházások számvitelében tapasztalható rendszer
telenséget és a számviteli munka bizonyos fokú csökkenéséhez kell vezetnie. 

A szabályzatban pontosabban meghatározták az állóeszközök állomá
nyának fogalmát. Előírja pl., hogy a földterületekre, a föld mélyébe, az erdő-
és vízterületekre fordított felszerelési (beinvesztálási) jellegű beruházások 
értékét évente kell hozzáadni az állóeszközökhöz, az elszámolási évben 
mutatkozott kiadásokkal egyenlő összegben, függetlenül attól, hogy a mun
kát befejezték-e. Ennek igen nagy jelentősége van, mert a beruházási költ
ségek összege az utóbbi időszakban jelentékenyen megnövekedett. 

A szabályzat helyesbíti továbbá az állóeszközök állagához nem tar
tozó és a forgóeszközök körébe sorolandó tárgyak jegyzékét is. 

A z új szabályzat szerint — épp úgy, mint a régi szerint, — a legfon
tosabb ismérv, amelynek alapján a fogyóeszközöket a forgóeszközökhöz kell 
sorolni: az egy évnél rövidebb használati idő és az értékhatár . Az új 
szabályzat az értékhatárt 200 rubelről 300 rubelre emeli fel. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy csupán az említett két kritérium nem 
elegendő ahhoz, hogy a fogyóeszközöket gazdasági szempontból helyesen 
soroljuk a forgóeszközökhöz. A szabályzat ezért figyelembe veszi azt is, 
hogy bizonyos fogyóeszközöknek mi a rendeltetése és a szerepe a termelési 
folyamatban. így pl. a mezőgazdasági gépek, a kifejlett állatok, a barom
fik, értéküktől függetlenül az állóeszközök között szerepelnek. A speciális 
szerszámok, speciális szerkezetek, munkaruhák, ágynemű, a növendék- és 
hízóállatok viszont forgóeszközök, ugyancsak az értéküktől függetlenül. 



A termelésben a fogyóeszközök túlnyomó részét nem egyetlen, hanem 
több termelési ciklusban használják fel. Figyelemmel erre, a fogyóeszközök 
értékét, használati idejüknek megfelelően, részletekben kell hozzáadni a ter
melési költségekhez. Ha a vállalat a fogyóeszköz elhasználódott részének 
összegét késedelmesen vagy hiányosan, illetve a tényleges értékcsökkenés
nél nagyobb összegben adja hozzá a termelési költségekhez, eltorzítja a ter
mékek önköltségét. A szabályzat ezért rendezi a fogyóeszközök értékének 
leírását s ugyanakkor megadja a leírás néhány lehetséges módját. 

A kötelező módon megállapított konkrét leírási szabály megszünteti 
annak lehetőségét, hogy a vállalat önkényesen határozza meg a fogyó
eszköz értékcsökkenési összegét és biztosítja az ilyen költségek helyes figye
lembevételét az önköltségben. 

A szabályzat az állóeszköz-állomány és az értékcsökkenés mérlegben 
való feltüntetésének szabályait a régitől eltérő módon állapítja meg. 

A régebben érvényben volt szabály szerint a mérleg aktív oldalán csu
pán az állóeszközök maradék-értékét , vagyis az eredeti érték és az elhasz
nálódás összegének különbözetét kellett kimutatni. Az állóeszközök leírt 
összegét viszont külön kellett feltüntetni, vonal alatt. A két mutatószám 
ilyen feltüntetési módja a mérlegben, közgazdasági szempontból helytelen 
volt. Az új szabályzat értelmében ezért az állóeszközöket a jövőben eredeti 
értékükön kell feltüntetni a mérleg aktív oldalán. Az állóeszközök érték
csökkenésének összegét viszont külön összeggel kell kimutatni a passzívák 
között. így a mérlegben ezek a mutatószámok áttekinthetőbben szerepelnek. 

Ugyanígy kell feltüntetni a mérlegben azokat a fogyóeszközöket is, 
amelyek értékét fokozatosan kell leírni. 

A z új szabályzat tisztázza az amortizációs hányad összegének megálla
pítási módszerét is, Az összeget — mint megállapítást nyert, —- az álló
eszköz- fa j'tánkint meghatározott amortizációs normák alapján kell kiszá
mítani. 

A régebbi szabályzat előírta, hogy az állóeszközök értékéből az amor
tizációt nem csupán arra az időszakra kell kiszámítani, amelynek folya
mán ezeket termelékenyen felhasználták, hanem az átmeneti munkaszüne
tek idejére is. 

Az új szabályzat, annak a kérdésnek tisztázására, hogy mit kell átme
neti munkaszünet alatt érteni, megállapítja, hogy a javítási és üzemszüneti 
idő alatt is le kell vonni összegeket az amortizációs alap javára. Ugyan
akkor előírja, hogy nem kell levonni amortizációs hányadokat azokból az 
állóeszközökből, amelyeket a vállalat alárendeltsége szerint illetékes állami, 
köztársasági kormány, illetve területi (vidéki) végrehajtó bizottság engedé* 
lyével tartalékba helyeztek. 

Ha az állóeszközök eredeti mérlegértéke alacsonyabb mint a helyre
állítás utáni érték, olyan helyzet keletkezhet, amelyben az évi amortizációs 
levonások összege nem fedezi a felújítás összegét. A szabályzat ezért elő
írja, hogy a felújítás nemcsak az amortizációs hányadok, hanem egyéb, a 
pénzügyi tervben előirányzott források (nyereség, költségvetési utalványo
zás) terhére is végezhető. 

A z új szabályzatban változtatás nélkül érvényben marad az a módszer, 
amely szerint az áru- és anyagértékeket a tényleges önköltséggel kell beál
lítani a mérlegbe. 



A szabályzat ennek elmélyítéseként megállapítja, hogy a folyamatos 
számviteli munka egyszerűsítése céljából az áru- és anyagértékek egyéb 
értékkel is könyvelhetők, de a számviteli értékelés és a tényleges önköltség 
között mutatkozó különbözetet a számvitelben egymástól el kell különíteni. 
Az áru- és anyagértékek folyamatos számvitele tehát terváron és nagy
kereskedelmi (számla-) áron is vezethető. 

Ennél a könyvelési módszernél a felhasznált anyagok összegét ugyan
csak terváron, illetve nagykereskedelmi áron kell hozzáadni a termelési 
költségekhez. 

A költségek tényleges, reális összegének megállapíthatása végett 
viszont a számviteli és tényleges értéknek a felhasznált áru- és anyagér té
kekre eső különbözetét havonta át kell írni a megfelelő költségtételek ter
hére, így kell kiküszöbölni a termelési költségszámvitelben és a termékek 
önköltség-kalkulációjában mutatkozó hiányosságokat, amelyek főleg abból 
adódnak, hogy a vállalatok késedelmesen állapítják meg a felhasznált anya
gok tényleges értékét és bizonyos időszakokban önkényesen csökkentik 
a termékek önköltségét. 

A szabályzat az általános szabály alól kiemeli a szovhozokat, amelyek 
a mezőgazdaság sajátosságaira tekintettel, a saját termelésben előállított 
földművelési és állattenyésztési termékeket évközben tervönköltségen mutat
hatják ki a mérlegben; a tényleges önköltséget csak az év végén, az évi 
beszámolóban kell megállapítaniok. 

A szabályzat a számviteli munka egyszerűsítése végett az iparban is 
lehetővé teszi, hogy a késztermékek folyamatos számvitelét tervönköltségen 
vezessék, de a tényleges és a tervönköltség között mutatkozó különbözetet 
külön kell kimutatni és a különbözet részére vezetett számláról az értékesí
tett termékekre eső különbözet összegét havonta le kell írni. A szabályzat 
előírja, hogy a kiskereskedelemben lévő árukat kiskereskedelmi áron kell 
elszámolni s a mérlegben külön kell szerepeltetni a kiskereskedelmi és a 
beszerzési ár különbözetét. 

A termelési költség-számvitel egyszerűsítése szempontjából rendkívül 
fontos a szabályzat utasítása a befejezetlen termelés ál lagára vonatkozóan. 
Ez a tétel csak a befejezetlen termelés és munkák tényleges önköltségével 
szerepelhet a mérlegben. Ebben a tételben tehát nem mutathatók ki pl. 
olyan költségek, amelyek a késztermékeket terhelik. E költségek késedelmes 
leírása volt az egyik oka az önköltség eltorzításának a folyamatos szám
vitelben. 

A helyes tényleges önköltség felderítése bizonyos költségfajták szám
viteli módjának pontosabb megállapítását tette szükségessé. Az új szabály
zat ezért előírja, hogy a karbantartási költségek teljes összegével a folyó 
évi költségeket l^ell terhelni. Ugyanebből a célból az idényszerű gazdasági 
ágakban, amelyekben csak bizonyos évszakokban végeznek folyó javítást 
(karbantartást) , a költségek tervszerinti összegét kell hozzáadni a folyó évi 
költségekhez és ugyanakkor az „Esedékes költségek" számlán tartalékot 
kell létesíteni. 

A költségekhez havonta hozzá kell adni a szabadságon lévő munkások 
és alkalmazottiak munkabérének és a szolgálati idő után járó (egyszeri) 
pótléknak esedékes kifizetésére levont összegéket is. A szabályzat rendez? 
továbbá azt is, miként kell hozzáadni a£ önköltséghez a következő idő-



szakokai terhelő költségeket (átmenő aktívákat). Ezeket a költségeket a sza
bályzat értelmében úgy kell törleszteni, hogy összegüket legfeljebb két év 
alatt kell a termelési költségekhez hozzáadni; ez a határidő kivételes esetek
ben, a Szovjetunió Pénzügyminisztériuma és a Szovjetunió Központi Statisz
tikai Hivatala hozzájárulásával négy évre meghosszabbítható. Kivételek ez 
alól a szabály alól a bányaelőkészítő munkákra fordított költségek, amelye
ket a bányák hasznosításának egész időtartama alatt kell hozzáadni a ter
mékek önköltségéhez. 

Számos vállalat és szervezet nem kielégítő pénzügyi helyzetének egyik 
komoly oka, hogy rendezetlenek elszámolási viszonyaik, főként az olya
nok, amelyek nem a bankon keresztül bonyolódnak le. 

Л követelések késedelmes behajtása vagy a tartozások lejárat utáni 
kiegyenlítése végső fokon a népgazdaságban a forgóeszközök terven felült 
újrafelosztásához s ezzel egyúttal az önálló gazdaságos elszámolás és a 
pénzügyi fegyelem durva megszegéséhez vezet. 

A z új szabályzat számos olyan intézkedést ír elő, amelyeknek meg kell 
gyorsítaniuk az elszámolásokat s végkép meg kell szüntetniök a tartozások 
és követelések keletkezését előidéző okokat. 

A vállalatok és szervezetek ebből a célból csak igazolt (pl. a bankok
kal, takarékpénztárakkal, felettes szervezetekkel, stb.) egyeztetett elszámo
lásokat mutathatnak ki a mérlegben. A vállalat, követelés keletkezése ese
tén, legkésőbb 30 napon belül köteles az adós ellen pert indítani, az összeg 
kényszerbehajtása céljából. 

A bírság, kötbér és bánatpénz 'behaj tásával kapcsolatos követelésekel 
n döntőbíróság (bíróság) döntése, illetve a fellebbezési határidő lejárta előtt, 
mindkét félnek mérleg alatt kell kimutatnia. 

A z olyan követelés összege, amelynek perlési határideje lejárt, a jövő
ben csak a felettes szervezetek engedélyével írható le. E szabály célja, 
hogy biztosítsa a vállalat pénzügyi tevékenységének szigorú ellenőrzését és 
arra szorítsa a felettes szervezeteket, hogy esetenként személy szerint 
állapítsák meg a rossz gazdálkodásért felelősöket. A szabályzat ugyan
akkor megállapítja, hogy a perlési határidőt elmulasztó hivatalos szemé
lyeket fegyelmi, sőt bizonyos esetekben büntetőjogi felelősség terheli. 

A z adós vállalatok és szervezetek az érvényben volt szabályok idején 
gyakran mesterségesen halogatták az elszámolások lebonyolítását, mert a 
kereseti határidő eltelte után a tar tozás összegét nyereségre írhatták. 

A z adósok ilyen érdekeltségének megszüntetése végett az állami szer-
vezetek a kiegyenlítetlen tartozások összegét a jövőben nem könyvelhetik 
a nyereségre, hanem be kell fizetniök az állami költségvetés javára. Az ilyen 
összegek befizetési határidejének elmulasztásáért bírságot kell fizetni. 

E rendszabály komoly ösztönzőjévé kell, hogy váljék az elszámolások 
késedelem nélküli lebonyolításának. 

A hiányok, gondatlan és hűtlen kezelés, valamint egyéb elszámolások 
miatt a fizikai személyekkel szemben fennálló, bírói úton megítélt követe
lések jelentékeny összegét gyakran kellett leírni a mérlegből, mert az adós 
fizetésképtelenné vált. 

Számos esetben az adós később ismét fizetőképessé vált, minthogy 
azonban a hitelező szervezet az összeget veszteségre már leírta, annak be
hajtására nem fordított kellő figyelmet. 



Az új szabályzat az ilyen esetek felszámolása végett előírja, hogy a 
jövőben a vállalatok és szervezetek kötelesek az ilyen összegeket 10 évig 
mérleg alatt szerepeltetni és ha a behajtásra mód nyílik, a szükséges lépé
seket haladéktalanul megtenni. 

A könyvviteli mérlegek és beszámolók hitelessége szempontjából rend
kívül fontos, hogy a vállalat az áru- és anyagértékeket, a költségeket és az 
elszámolásokat leltározás útján idejében és rendszeresen ellenőrizze és 
ugyanakkor feltárja a tényleges és a könyvviteli adatok között mutatkozó 
eltéréseket. 

Az új szabályzat részletesen körülírja a leltározási szabályokat, 
továbbá érték- és elszámolásnemenként külön megállapítja az időszaki és 
évi leltározási határidőket. 

A leltározáskor megállapított, az érvényben lévő normák keretében 
mutatkozó hiányok összegét a költségek terhére kell írni, a normán felüli 
hiányok, valamint a romlás okozta veszteségek összegével pedig az ezért 
felelős személyek számláját kell terhelni. A szabályzat egyúttal kötelezi a 
vállalatokat és szervezeteket, hogy ha visszaélés okozta hiányokat és vesz
teségeket állapítanak meg, az erre vonatkozó okmányokat öt napon belül 
küldjék meg a bírósági nyomozó szerveknek. 

A szabályzat az eddig érvényben volt szabályoktól eltérően megál la
pítja, hogy a normán felüli hiányok és a romlás okozta vesztesegek csak 
akkor írhatók le a mérlegből, ha a vétkes személyek nem állapíthatók meg, 

Az ilyen összegeket azonban kizárólag az illetékes miniszter, a helyi 
alárendeltségű vállalatoknál pedig az illetékes végrehajtó bizottság engedé
lyével lehet leírni. Ez a rendszer komoly intézkedés az önálló gazdaságos 
elszámolás és a pénzügyi fegyelem megerősítésében. 

A szovjet állam rendszeresen hatalmas összegeket fordít új beruházá
sokra. Népgazdasági szempontból igen fontos, hogy ilyen célokra célsze
rűen és gazdaságosan használják fel az eszközöket. Előfordul azonban 
olyan eset is, amikor a beruházási költségek különböző okokból (pl. pazar
lás miatt) nem kellően hatékonyak. Ezért a szabályzat ismételten megerő
síti azt a gyakorlatban már érvényesülő szabályt, hogy a félbehagyott és 
meg nem valósított beruházási munkákra fordított költségek csak a Szov
jetunió Minisztertanácsa engedélyével írhatók le a mérlegből; a költségek 
leírását szükségessé tevő okokról előzetesen részletes indokolást kell be

gyúj tani . 
A beruházások területén a pazarlás feltárásáért folyó harc külön rend

szabályokat követel, — ezek egyike az említett központi ellenőrzés. 
Számos szovjet szocialista vállalat sókoldalú gazdasági tevékenységet 

fejt ki s ezt, a tevékenység egyes ágai szerint, külön kell megszervezni és 
könyvelni. A vállalati önálló gazdaságos elszámolás megerősítése megkö
veteli, hogy a pénzügyi eredményeket a gazdasági tevékenység egyes ágai
ban külön állapítsuk meg. A szabályzat ezért megállapítja, hogy ha a vál
lalat vagy szervezet gazdasági tevékenységének valamennyi ága ugyan
abban a mérlegben is szerepel, a könyvvitelben akkor is külön kell kimu
tatni az alaptevékenység, a kisegítő mezőgazdasági üzem, a lakás-közüzem* 
gazdaság, a nem ipari gazdaságok és az építkezések eredményeit. 

A z új „Az állami, szövetkezeti (kivéve a kolhozokat), társadalmi vál la
latok és szervezetek könyvviteli beszámolóiról és mérlegeiről szóló sza-



bályzat" a népgazdasági könyvvitel és beszámolók megjavításának fontos 
rendszabálya. Az állami statisztikai szerveknek a szabályzatban biztosított 
jogaik alapján minden téren gondoskodniuk kell a szabályzat szigorú életbe
léptetéséről és a benne megállapított szabályok pontos megtartásáról . 

A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatala és szervei hivatottak az 
új szabályzat értelmében, a Pénzügyminisztériummal együtt a könyvvitel 
legfontosabb módszertani és szervezési kérdéseinek vizsgálatára és eldön
tésére. 

Ennek kétségtelenül a statisztika és a könyvvitel gazdasági szem
pontból helyesebb kapcsolatát és mindkét számviteli ág további megjaví
tását kell eredményeznie. 

A z új szabályzat értelmében a statisztikai szerveknek benyújtott havi,, 
negyedévi és évi beszámolókat a vállalatok, szervezetek gazdasági és pénz
ügyi tevékenységének elemzéséhez széles körben fel lehet és fel kell hasz
nálni s ez a gazdaság mélyrehatóbb ismeretét biztosítja. 

Az évközi könyvviteli beszámolók ugyancsak új, komoly források a sta
tisztikai adatok megbízhatóságának ellenőrzéséhez, olyan források, ame
lyek alapján még hamarabb kiküszöbölhetők a statisztikai beszámolókban 
felfedezett hiányosságok. 

A könyvviteli beszámolók ilyen sokoldalú felhasználása megköveteli, 
hogy még jobban növeljük a statisztikai dolgozók közgazdasági tudásának 
színvonalát. A z állami statisztika gazdasági munkáját csak így lehet ered
ményesen megjavítani. 

195Î. évi 4, száma 

összefoglaló adatokat tartalmaz az ötéves terv második évének 
harmadik negyedéről, a Szovjetunió hatalmas iramú fejlődéséről és 
a szocializmust építő népi demokráciákról. „Kapitalista országok4' 
című rovata statisztikai adatokkal mutatja be az imperialista tábor 
belső ellentéteit, háborús készülődését és a kizsákmányolt dolgozók 

növekvő nyomorát. 
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