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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:
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.

Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 %os összeg felhasználásáról szóló 12KOZ számú közlemény
benyújtási határidejéről
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf.
törvény) 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezetteknek (továbbiakban:
kedvezményezett) az Szf. törvény 6/C. § (1) bekezdése alapján benyújtandó közleményt
legkésőbb 2014. június 2-áig, kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell
megküldeniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.
A 12KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon szja 1 %-os összegek
felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság: 2012. január 1-jétől 2012. december
31-igkiutalt a kedvezményezett részére, illetve amelyet a kedvezményezett a hibátlan
11KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett fel.
A közleményt az alábbi esetekben is be kell nyújtani:
ha a 2012. évben nem utalt ki a kedvezményezett és/vagy jogelődje részére szja 1 %os összeget az állami adóhatóság, azonban a kedvezményezett és/vagy jogelődje a
11KOZ számú közleményében tartalékolt összeget tüntetett fel, illetve ha az szja 1%-os
felajánlásokból az állami adóhatóság a kedvezményezettet jogerős határozattal kizárta.
A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli elszámolási
kötelezettség terheli, ha a 12KOZ bizonylat benyújtásának fenti feltételei fennállnak. Ha
a megszűnő kedvezményezett a 12KOZ bizonylatban tartalékolt összeget tüntetett fel,
vagy 2013. január 1-jét követően kiutalásban részesült, akkor a 14MKOZ bizonylat
benyújtására is kötelezett.
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A 12KOZ bizonylat adóhatósági feldolgozása során észlelt, a feldolgozást akadályozó
hibákról az adóhatóság elektronikus úton értesíti a beküldő személyt.
Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása
alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját
honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie 2014. június 2-ig, és azt onnan
legalább egy évig nem távolíthatja el.
Amennyiben a NAV megállapítja, hogy a kedvezményezett a benyújtásra nyitva álló
határidőben jelen közleményt nem nyújtotta be, illetve a közleményében számszaki hibás
adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által
az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta, határozattal kizárja a
kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a
felajánlásokból történő részesedésből.
A NAV határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését
követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből akkor is, ha az Szf.
törvény 7. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a
kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közöl. Ez esetben rendelkezik a
kiutalt összegnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírása szerinti
elévülési időn belüli visszafizetéséről is.
A „12KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt
összeg felhasználásáról” című bizonylat és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról
letölthető, az elérési útvonala:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_
programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/12koz.html

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 szervezetként nyilvántartásba
vételüket. Erre 2014. május 31-ig van mód. Az érintett civil szervezetek 2014. május 31ig kezdeményezhetnek változásbejegyzési eljárást a nyilvántartó törvényszék előtt,
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ugyanezen határidőig a közhasznúság feltételeként – az Országos Bírósági Hivatalnál
letétbe kell helyezniük 2012. és 2013. évi beszámolójukat is.
A beszámolók beadásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról bővebben az
OBH honlapján
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.

KSH
2014. március 18-án kelt elektronikus levelünkben tájékoztattuk Önöket, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) civil szervezetekhez kapcsolódó éves
adatgyűjtésében változások történtek, mivel a „Statisztikai jelentés a civil és egyéb
nonprofit szervezetek tevékenységéről, 2013” című adatgyűjtés a 2014. évben kizárólag
elektronikus úton, a KSH-Elektra rendszerén keresztül fog történni.
A KSH megküldte a CIC-ek elérhetőségével kibővített, a civil szervezetek számára a KSH
által a 16. héten (április 14-18.) kiküldésre kerülő értesítő végleges szövegét, illetve egy
kitöltési segédletet (algoritmust), amely lépésenként vezet végig az elektronikus
adatszolgáltatással kapcsolatos folyamaton. A dokumentumok a Civil Információs
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Portálon is elérhetőek a http://civil.info.hu/intezze-el linken. Emlékeztetjük Önöket, hogy
a KSH munkatársai a civil szervezetek rendelkezésre állnak, ha a regisztrációval és a
kérdőív beküldésével technikai problémák, vagy a kérdőív kitöltésével kapcsolatban
szakmai kérdések merülnek fel:
Ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-200-766
Internetes elérhetőség: http://elektra.ksh.hu/
Személyes érdeklődési lehetőség: 7100 Szekszárd, Szentgáli Gy.u. 2.
74/510-958
Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció és az adatszolgáltatás a nem
működő, a szünetelő és az időközben megszűnt szervezetek részére is kötelező (ez
esetben értelemszerűen csak regiszter-információkat kell megadni).
Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag a KSH-ELEKTRA rendszeren beküldött
kérdőívvel tekinthető teljesítettnek.
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