Tá|ékoztató civiI szervezeteknek az adó ,|o/o-ának gyúitéséve|és elfogadásávaI kapcso|atosan
A szlnéb,i jö|ede1endd|j/ó/

s2óló 1995' évi cxvll, 1i'l.vól1y

45' l.ajogot ad a magáDszcmély ek ar|a, hogy befiz.lctladója
egy részéri'l az adóólelkő\eÍő é\ben, d sze ,úl''i Jőe||e IenúLló
neghaÍátozott r!szÚnek a: udó.ó rcndelkezése szeti,]|i /e!hd!z

nálásáról uó|ó t99ó. évi cXxVI, külö! löÍvén}ben

|óg7itet1

mórtókben. negjelö1t ked\'e7nrónycZetl javáIa és eljárás s7€rint

kedve7nrén'vezctt ]ch.t: táÍsada1ni szeNe7et kivévc .r páÍ
^ biz|osító cg)'csülclel- nunkaadói és munktvállalói éÍdek.
tot.
képlisclclj szerveze1et . alapítvány. amclyel a biróság a Jna
gáns7cmély rende]kező nyilatko7{ta ó!ónek első napja előtt
|cgtlább két éwe|. továbbá kicnrclkedően közhasznú a|.ilir
!ány, társadalnri s7ervezet és kijla]api1!ány, ane1yet a bítóság
a rcnde1ke?ő n},i|!1ko7.i événckclső nap,ja előtt lega|ább egy

é\'e1 kienrelkcdijcn közhasznú szeÍ\'ezetként jogerőscn D}il
vántartásba \ctL' és aZ alapszabá1ya. i||e|ó|eg az alapító okirala

s7..iDt a rend eLkező nyi1atkoza1(ok) évót mcgcli'zij ó! e]ső napja
ófu negszakilás l1élkül közhasznÍl tc!ókcü}séggel |énylegesen

loglalkozik.
A7 a szc.vczcl lcirei ked\'e2néllye7ett, anre]y belfijldi sZókhclyÍi,
és magyárországi köZósség' j]lető|eg l határon túli ntgyalság
óldckc.be miikódik. létesitó okir.ta mcgfclc] a *ijznos:'' s'./,'
1.eze 1e kri;| s7ó1ó 1991' é|' (.t-VI, tv' cgycs rcnde]kezéseinek'

Az

]% megszcrzósóDck

további lé]téte]e' hogy a szerve7et

nyiIaikozik 8I.)1. hogy a rcndc]kezó )'ilaikozat é\.énekau

gusz1us 1, napia ós az á]tala 1ellnyi1atkozat jdópontja ki'ziÍt
nem vo]t 01yan lei áÍ| esedékességűköztarto7ása' amelyrc íizc
tósi lra]asztást vagy lész]etfiZe1ési kedvezményt Dcm kapotl'

n}j]atkc,zik arró|, hogy az a|apszabá|y.i' alapjló okirala szerinti kö7hasznú tevékenysógét t rcndclkcző nyilatkozat é\'ét
mese|ő,ő év e|si' n.ipja óta nrcgslakilás né]kü] télrylegesen
tolytatlal
a rendclkczö D}i]atkozat óVét megelózö öt é\'be nem kötótt
!agy urto11 lénn egyÍ]tlműkódési megállapodást !ártta1l
a rendelkező ]ryi]atkozat évétmegelőző ö1é\'ben ncm áIlitd|
pá lal közös jeló|tet országgyii|ési. európai ptrllmclr|i \agy
hel)'i ön korm.inyz{tj vá |as7táso! '

Kózlartozásnak mjnősül az á||ami adóhaióságná|, a vánrható
ságnál és az önkormányzati adóhatóságnál (a fő\ írosi szóklrcly

ű

kormány7ati ad.nratóság von kozásában
mind a kcrülcti. mind a fóvárosj önkoÍnán)'Zali adóhatóságn
é11endij) nyihántlrrlot1' törvónyből eÍedő 1izetés1 kóte]ezeitség'
Az állalni adóhalóságnál nyilvántartoti adótartozás (beleértve
a bchaithx|a1]annak lninősilett és aletéti szánllán nyilYántat1ott
ad.)ttl{ozásokat ís) vizsgálata Során az API-H az adott ad.nrc
mclr nyilíá taÍto1t adótartozás összegét kivéve az á||anli ad.)
haLóságrrá l nyilvántartott a dók módj árn behaltandó köztirt()zás1
csökkenti a más adónemen 1.ennál1ó tú|fi7etés összegóvcl'
adózók esetében a7 ön

ü.gtéílléhe.szűkséges lonlel i tt ncn' küIdi ki' lsak 20]0'
szaptenbe| 1.-ig t|ijékozlat a Jblajánlá9k ő!s.egétőI és'lbIszólít
a ,1yildtko.al|ét.lÍe. A nlilatkozltot az e cékd Íen.lsze,esített
l|fohtl]tIlih!on kelI Úegíenni és pt,sÍítiútoh' sxe'néU.sck,vag}
elektÍonikusan e|iaííatni !.1PEH részét., A ,lomtatvó,ry a.
ÁPEH honhpiútól é.heíő el ]037A sziÍ' alaít.
Bizonyos csclekben az APEH méltán}'osságot gyákololhat' de
ekkoÍ is csak akkor töfténik l]reg . kiut,tlÍs. ha VcÍVcZet ren.
kóre]nlel máÍ az 1gén'vlő
dczi köztaÍtozását' A
'né|tányossági
l1)'o.Íatvánnya| cgyidcjűlcg is bc lehel nyÍljtani. A ké|e|em
az jgény]ó nyonÍatváDy bcadása után is benyÍljtható, ebben az
eSetb.n az Adóh iVai.tl slilrtÚn meg\'izSgá1ja a mé|tányosságikó

Megjcgyzcndő' hogy aZ 19/*os t.elajánlás fogadásának nenr f.l
tótclc a köZhasznú jogállás. azonban a7 adoít szcn'czct lótcsilő
okiIalának kózhasznuság Iiányában is mcg lrcll fclclDic a köZ.
hasznú szervetekról szó1ó 1örvény bizoü]ros ÍendelkezéSeinek.
így annak' ]rogy közlet|cn poliíik.i tcvókcnységel ne lb]ytat'
szcr\'ezele pár|októl Í.iiggetlen és azoknak {nyagi tálnogatást
ncm n}ú]1' lo!ábbá a re delkezó nyila1ko7at évétnrcgclijző óv
clső ]rap]a óla negszaki1ás nélkül. a kózhlszníl szc.lczc|ckról
sZó1ó 1997' évi CLVI. tórvén'v (a továbbjtkbán: Kszt!'] 2ó !s
l létcsjtij okjralába is belel.oglalt
c) pontjában
'neghatározott
közhasz1í1 te\'éken]'séggeItényIcgcscn 1.ogl kozn1a kell'

Az áj|{nri tdi]hatós.tg a fclt.'t.lck linnállása esetén aZ összeget
a kedve7ményczctt rószórc clőilt ny1laikozatok benyíljtásátó|
s7álnjtott 30 ndpon bclii]. dc lcgkósőblr a rcnde1kezó rryiLatkozat
évónck dcccmbcl l5' napláig uta]ja át'

A civi] szeÍvezetek|ek lájékoztatni kel]
polt l%.ok Í.elh3sználásáró1' Fig'velni

a n'vi|váDosság.ú a ka

izonbÍn arrx' hogy
2009.!ól a civil szervezetek|rek netn s{jtóki'z1drrÚD}kónl kcll
közzétenniiik, hogy m]fe bas7náliák az clijzij óvbcn kapolt

pé zt. hanem az adóhatósá8nak
október 3l. ig'

ke||

ke||

eIkiildcni

a

kózlcnrónyeket

Ánennyiben ( s.'enezet s.l'ft 2009-be nz ] %-osJelajánLisok iiss1egél

a..7PEH ljt tana' n

űk

Jblh6ználásáról

2010.

október 3l.-ig közlenénrt ke ben!újtaní Áz a űIru szolgá.
ló űr|ap az ÁPl|H ho,Ia áról tijltheíő Ie és ki.li|óIaa elek|
rcniküs úíí,n,az ügrÍéIkapun keNs.tiil lehet tnegkiilíleni aa

ÁIlihdfuisliEiak. A kjjzlenéhlhen ! t if iI l.e.lfez! é !e1,et|eknek a 2009' é|b.n ús.iikru üt tqlÍS?jtl 1%-os összegJblh.lsznúlásl'|óI kell szánot id iuk. Á besúholókat a s.ociális és
|,lunlaiig|i viI^?'|i,.iun rc\zi l'öz:i .. olnrián. in9"R'"u'
e ci,il s1'enez.lekkel Íoglalkozó honlaúán. Azon k.dv."|é.
n,.ietl ck' l]üelr rcnílclkc?ik saját honlu?pal' a kiizlen'ényét
e Íeliile|en is el ketl helre.nie 2010. de.,en,beÍ 15.-iE' és íI.t
o,Üün legalább .g! évig nen'

üvlíthltja

eI.

Ancnn}ibcn al állani adóhalóságaz Szja l %.os összeg igény.
|ósónek ós i.e]haszná]ásánal e11enőÍzése sotán megá|lapitja.
adó
ésjáÚIékJi'e.lsilöl.]A,rcn.'!^iben d szet,ezeté'lélÍ.nhli
hogy
a köz]el1léry ben],újtására köte|e7e1t kedvezmény.zc1t a
le.etÍség' dkkoÍ feltéíleül euenőÍízni ke üz ad.j.fuIyós.|it1uj!'t' Á Jb níllló taríozásí legkésőbb 2010'júIitts 31'-ig r.,'ldéi'l kölle fuyl nel1l )'újlotta be az á]1am] adóhatósághoz' illct\c
s.iikséges' s e.t köveíően a n),itatfuzat kel|éie küIijhiislg]'?,'"1 kö2lelnérr}ében va1ótlan adatot kózölt. h.tá.o7atta| kizáiá a
ke JoÍílí|dniaz adólizetési kötelez.ltséglk ha|á|időrc Íijiénőkedyeznényezettet . a határozat jogerő.e emc|kcdósót kövcti;
,fiegiÍi&lésa i elően, Az APEH 2009. él,tííla.lLnti nrilaÍkozdlo|r Ícnde|kező él'ben. a 1.elaj ánláSokból töriénó részesedésből'

