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Emlékeztető
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum 2014. év első negyedévében 7 információs
napot szervezett.
2014.február 6-án kezdődött Szekszárdon ”A civil szervezetek jogszabályi környezete –
az új Ptk. változásai” címmel, Dr. Andódi László törvényszéki bíró előadásával. Ezt
követően február 25-én Tolnán, február 27-én Dombóváron, március 4-én Tamásiban,
március 6-án Pakson és március 11-én Bonyhádon jártunk Dr. Horváth Kálmán ügyvéd
úrral, jogi tanácsadónkkal. Az információs napokon a civil szervezetek érdeklődésének
köszönhetően nagy számban vettek részt. Összesen 92 szervezet képviseltette magát.
2014.február 20-án a „NEA pályázatok elszámolásának gyakorlati tudnivalói” címmel
szerveztünk Szekszárdon szakmai napot, ahol Gölcz Adél az EMET megyei munkatársa
tartott tájékoztatót és adott gyakorlati tanácsokat az elszámolás rendjéről.
A következő negyedév témái a „Civil szervezetek bejelentkezési, változás
bejelentési, megszűnési szabályai” illetve a „Civil szervezetek bevallási
kötelezettségei”. Az előadásokat a NAV Tolna Megyei Adóigazgatóságának munkatársai
tartják egy kissé rendhagyó időpontokban, de a megszokott helyszíneken, az alábbiak
szerint:
2014. március 31.

2014. április 2.

2014. április 3.

de: 9 óra

Bonyhád (Városháza, díszterem)

du: 13 óra

Szekszárd (CIC konferenciaterem)

de: 9 óra

Tolna (Lovarda)

du: 13 óra

Paks (Csengey D. Kulturális Kp)

de: 9 óra

Dombóvár (Művelődés Ház)

du: 13 óra

Tamási (Művelődési Ház)

Előadók: Lőrinczné Molnár Ildikó – bevallási osztályvezető
Mészárosné Fazekas Katalin – adóalany-nyilvántartási osztályvezető
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Jelentősen változik a civil szervezetek szabályozása

A civil szervezetek működését érintő jogszabályok módosulnak a közeljövőben,
amelyek jelentősen érintik e szervezetek működését, törvényi kötelezettségeit.
A könnyebb eligazodás és a határidők pontos betartása érdekében az
alábbiakra szükséges a figyelmet felhívni.
1. Közhasznú szervezetek
A Civil törvény rendelkezéseire tekintettel közeledik az a véghatáridő, amíg a 2012.
január 1-je előtt közhasznúvá, vagy kiemelkedően közhasznúvá minősített szervezetek
kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba
vételüket. Erre 2014. május 31-ig van mód. Az érintett civil szervezetek 2014. május
31-ig kezdeményezhetnek változásbejegyzési eljárást a nyilvántartó törvényszék előtt,
ugyanezen határidőig a közhasznúság feltételeként – az Országos Bírósági Hivatalnál
letétbe kell helyezniük 2012. és 2013. évi beszámolójukat is.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezen határidőt követően csak a Civil törvény szerint
közhasznúként elismert szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára, és az
ezen jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
2. A civil szervezet jogi személyiségű szervezeti egységei
Amennyiben a civil szervezet rendelkezik jogi személyiségű szervezeti egységgel, a Civil
törvény módosuló szabályai szerint 2014. január 1-től e szervezeti egység is köteles
beszámolót készíteni és azt az „anyaszervezettel” azonos módon letétbe helyezni.
3. Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése
A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv szabályai jelentősen
módosítják a civil szervezetek, különös tekintettel az alapítvány létesítésére és
működésére vonatkozó rendelkezéseket. A 2014. március 15-ét követően újonnan
létrejövő civil szervezeteket már ezen új szabályok alapján lehet csak létrehozni. Az új
Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló
egyesület és alapítvány is köteles a létesítő okiratát úgy módosítani, hogy az megfeleljen
az új kódex rendelkezéseinek, ezen kötelezettséget elegendő azonban teljesíteni az ezt
követő első létesítő okirat módosítás alkalmával, de legkésőbb 2016. március 15-ig.
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Civil szervezetek adózási szabályai 2014-ben
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megjelentette 13. információs füzetét. A „Civil
szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető
szabályai 2014" kiadvány tartalmazza a Ptk., a Civil tv., illetve egyéb jogszabályok civil
szervezetek számára fontos alapvető adózási előírásait. Az információs füzet letölthető a
Civil Információs Portálról.

1057 szakmai program sikerét alapozta meg a NEA
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) nemrégiben lezárult működési pályázatai után a
szakmai pályázatok eredményei is megszülettek. A döntéssel a NEA 1057 db szakmai
program sikerét alapozza meg a rendelkezésre álló, mintegy 953,16 millió forintos
keretösszeg szétosztásával.
A szakmai pályázatok esetében programokra lehetett támogatási igényt benyújtani a
2013 végén lezárult határidőig. A kollégiumok február 5-én született döntése értelmében
a 4944 db beérkezett pályázatból több mint négyezer érvényes szakmai pályázat közel
negyedének megvalósulását támogatja a NEA. A támogatás mértéke egy-egy szervezet
esetében negyedmillió és hárommillió forint közötti értékben mozog, átlagosan mintegy
900 ezer forint költségvetési forrást jelent pályázatonként.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a civil szervezetek közel fele 500 ezer forint
alatti bevételből gazdálkodik évente. A támogatásban részesülő, nyertes pályázók akár
már februárban szerződést tudnak kötni, a szerződéskötéshez szükséges csomagok
postázása már megkezdődött.
Az Alapkezelő valamennyi pályázót rövidesen értesít, az eredmények letölthetőek a Civil
Információs Portálról.

FIGYELEM!!!
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 105.§ (1) bekezdése alapján a beszámoló és a közhasznúsági
jelentés 2014. július 1. napja előtt kizárólag papír alapon nyújtható be az
Országos Bírósági Hivatal részére az alábbi címen:
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1363 Budapest, Pf. 24.
A civil szervezeteket terhelő törvényi kötelezettségekről és egyéb hasznos tudnivalókról
az Országos Bírósági Hivatal hivatalos honlapján – a www.birosag.hu oldalon - részletes
leírás található.
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