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Tisztelt Kedvezményezett!
Tájékoztatjuk, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.)
biztosította lehetőséggel élve az adófizető magánszemélyek egy része az Önök szervezetét jelölte
meg kedvezményezettként személyi jövedelemadója egy százalékának felajánlásakor.
Nyilvántartásunk szerint a felajánlott összeg várható nagysága:
l 213 323 Ft,

amely összeg azonban a jelen levél kézbesítését követően nagyságrendileg is változhat, tekintettel
arra, hogy a 2008. évi személyi jövedelemadójuk megfizetésére részletfizetési vagy fizetési halasztási
kedvezményben - különös tekintettel az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII.
törvény 133/A. § (1) bekezdése szerinti négyhavi, pótlékmentes részletfizetési kedvezményre részesített magánszemélyek által felajánlott egy százalék alapjául szolgáló személyi jövedelemadó
megfizetettségének vizsgálata a fenti összeg meghatározásának időpontjáig kizárólag abban az
esetben történhetett meg, ha ezen időpontig a részletfizetési vagy fizetési halasztási kedvezmény
időtartama lejárt.
Az összeg kiutalását az állami adóhatóság csak akkor teljesítheti, ha Önök e levelünk kézbesítésétől
számított 30 napon belül igazolják, illetve nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek azokkal a
feltételekkel, amelyeket az Szf. tv. 4. §-a a kedvezményezettek számára előír.

=

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően nem képezi a
felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap (ez évben 0937A számú adatlap), tekintettel
arra, hogy a 0937A számú adatlap 2009. szeptember l-jétől az APEH honlapjáról
(www.apeh.hu) letölthető és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton juttatható el az állami adóhatóság részére.
A törvényi feltételek igazolásához szükséges okiratokat (pl. nyilvántartásba vételről szóló, jogerősítő
záradékkal ellátott bírósági végzés, alapító okirat, alapszabály másolatát stb.) továbbá a kitöltött
adatlapot, és annak nyilatkozat részét/részeit mielőbb, de legkésőbb a fenti határnapig kell eljuttatni
az állami adóhatóságnak a szervezet adóügyeiben illetékes igazgatóságához.
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-2A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló, 2004. évi CXL. törvény 66-67. § előírásai az irányadók. Az igazolási kérelem benyújtásával
egyidejűleg az elmulasztott cselekményeket is pótolni kell.
Kérjük, hogy a nyilatkozat(ok) megtétele előtt figyelmesen tanulmányozzák az Önökre vonatkozó
kedvezményezettségi feltételeket. A kedvezményezettségi feltételek felsorolását az Szf. tv. 4. §-a
tartalmazza. A nyilatkozat(ok)kal, egyéb okiratokkal kapcsolatos esetleges kérdéseikre
munkatársaink az ügyfélszolgálatainkon készséggel adnak felvilágosítást. Itt kívánjuk felhívni szíves
figyelmüket arra, hogy amennyiben a kedvezményezett - társadalmi szervezet, alapítvány, illetőleg
közalapítvány - a 2009. rendelkező évet megelőző években sikeresen igazolta a törvényi feltételek
meglétét, és az állami adóhatóság kiutalta részére a felajánlott összeget, akkor a nyilvántartásba
vételről szóló bírósági végzés, továbbá az alapító okirat/alapszabály másolatát nem szükséges
ismételten benyújtania azzal a feltétellel, hogy ezen okiratok másolatát a megelőző években már
teljes körűen benyújtotta, és ezen okiratok - a belföldi székhellyel, a magyarországi közösség,
illetőleg a határon túli magyarság érdekében való működéssel és a közhasznú szervezetekről szóló,
többször módosított 1997. évi CLVI. törvény 4. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti feltétellel és a
26. § c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységgel összefüggésben - a jelen rendelkező
évben is hatályos adatokat tartalmaznak.
Az adatlapot kérjük pontosan kitölteni, mert ezzel megkönnyíthetik a kötelező adategyeztetéseket és
gyorsíthatják a kedvezményezetti feltételek igazolására irányuló eljárást. Az adatlapot, illetve annak
nyilatkozat részét/részeit a szervezet állami adóhatósághoz bejelentett képviselőjének, illetve - a
jogszabály szerinti meghatalmazás birtokában - a képviselő által meghatalmazott személynek kell
aláírnia.
Tájékoztatjuk, hogy az Szf. tv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az adófizető magánszemélyek
által érvényesen felajánlott összeget az állami adóhatóság a 4. § (2) bekezdésében előírt
nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének
december 15. napjáig, vagyis 2009. december 15-ig utalja át.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Szf. tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott
kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt összeg felhasználására vonatkozó (a cél szerinti és
működési költségeket összegszerűen is tartalmazó) adatait - meghatározva a támogatás esetleges
tartalékolásának tényét, célját, legfeljebb 3 éves időtartamát és összegét is - 2009. évi átutalás esetén
2010. október 31. napjáig az állami adóhatóság részére közlemény formájában elektronikus úton, az
ügyfélkapun keresztül kell megküldenie.
Az adóügyek elektronikus intézéséhez a kedvezményezett képviselője vagy meghatalmazottja az
okmányirodánál köteles regisztráltatnia magát és erről a regisztrációt követő 8 napon belül - 2009ben a 09T180, 2010-ben a l ÖT 180 számú adatlapon - kell bejelentést tennie az állami
adóhatósághoz. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője
útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó
meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz
bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.
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-3A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az állami adóhatóság által továbbított közleményeket az
átutalást követő naptári év november 30. napjáig, vagyis 2010. november 30. napjáig a civil
szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján legalább egy évig ingyenesen közzéteszi. Azon
szervezetnek, 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 az átutalást követő év december 15. napjáig, vagyis 2010. december 15. napjáig, és azt
legalább egy évig nem távolíthatja el.
Budapest, 2009.08.27.
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