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A tArtAlomból:

2019. május 31-ig teljesítendő kötelezettségek, 
adózási határidők 

Civil szervezetek beszámolási és bevallási kötelezettségei  
2019. május 31-ig

Bevallási,� beszámolási� kötelezettségek�
teljesítésében� gazdag� hónapnak� néz� elébe�
valamennyi� könyvelési,� adózási� területen�
dolgozó� kollégám.� A� NAV� honlapján� érdemes�
végignézni,� hogy� az� általunk� könyvelt�
szervezetekre� mely� adatszolgáltatási,� bevallási�
és� befizetési� kötelezettség� vonatkozik:� http://
www.nav.gov.hu/nav/esmenyek/2019_05_31.
html?esemeny=2019-05-31

Emellett� ne� feledkezzünk� meg� a� 2018� évi�
beszámoló� közzétételéről,� valamint� a� helyi� ipar-
űzési� adó� elszámolási� (és� esetlegesen�megosz-
tási)� kötelezettségekről� és�a�NÉBIH� felé�küldenő�
élelmiszerlánc-felügyeleti�díj�bevallásról�sem.

Jelen�hírlevélben�a�civil�szervezetek�beszámo-
lási� és� bevallási� kötelezettségeit� vesszük� alapo-
sabban�górcső�alá.
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egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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A�civil�szervezeteknek�2019.�május�31-ig�kell�köz-
zétenniük�beszámolójukat,� továbbá�ezen� időpon-
tig�kell�teljesíteniük�adatszolgáltatási�és�statiszti-
kai�jelentési�kötelezettségeiket.

Beszámoló

Civil�szervezetek�az�éves�beszámolót�és�a�hozzá�
kapcsolódó�közhasznúsági�mellékletet�papír�ala-
pon�vagy�elektronikus�úton�nyújthatja�be.�A�civil�
szervezetek� bírósági� nyilvántartásáról� és� az� ez-
zel�összefüggő�eljárási� szabályokról� szóló�2011.�
évi�CLXXXI.�törvény�(továbbiakban:�Civil�tv.)�39.�§�
(1)�bekezdése�és�105.�§�(1)�bekezdése�papír�alapú�
vagy�elektronikus�benyújtást� írja� elő.�Közhasznú�
szervezet�azonban�a�beadványt�csak�elektroniku-
san�terjesztheti�elő.�Az�Országos�Bírósági�Hivatal�
(OBH)� gondoskodik� a� beszámoló� közzétételéről�

az�országos�névjegyzékben,�valamint�a�szervezet�
további�adataihoz�kapcsolódóan.�Az�elek�tronikus�
úton� küldött� beszámoló� közzétételére� az� adott�
napi�feltöltéssel�kerül�sor.�A�papír�alapon�küldött�
beszámoló�legfeljebb�20�nap�múlva�jelenik�meg�az�
OBH�elektronikus� felületén.�A�papír�alapú�beszá-
molók�postázási�címe:

Országos Bírósági Hivatal
1363�Budapest,�Pf.�24.

Az� elkészített� beszámolóját� egy� civil� szerve-
zet� elektronikus� úton,� Cégkapun� vagy� Ügyfélka-
pun�keresztül�terjesztheti�elő.�Abban�az�esetben,�
ha�a�szervezet�a�beszámolóját

 – a�saját�Cégkapuján�vagy�a�bejegyzett�képvise-
lő�Ügyfélkapuján�keresztül�küldi�be,�a�jogosult-
ságot�egyéb�módon�nem�kell�igazolnia,

 – nem� saját� Cégkapun� vagy� nem� a� bejegyzett�
képviselő�Ügyfélkapuján�keresztül�terjeszti�elő,�
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akkor�a�benyújtására�való�jogosultságot�meg-
hatalmazás�csatolásával�igazolni�szükséges.
A� pdf-formátumba� átalakított� meghatalma-

zást�minden�egyes�beszámolóhoz�csatolni�kell.
A� kitöltött� nyomtatványt� és� csatolmányait�

nem�szükséges�AVDH�aláírással�ellátni,�ezért�aki�
ezzel�nem�kíván�élni,�az�„Indulhat�a�nyomtatvány�
megjelölése?”� panelen� pipálja� ki� a� „Nem� kérem�
a�nyomtatvány�és�csatolmányok�elektronikus�hite-
lesítését”�check�box-ot.

Az� elektronikusan� beküldött� beszámolóról�
a� szervezet� elektronikus� igazolást� kap.�A� beszá-
moló�akkor� tekinthető�határidőben�beküldöttnek,�
ha�informatikailag�szabályszerű,�a�megfelelő�mel-
lékleteket�csatolták,�továbbá�a�tartalom,�formátum�
informatikailag�értelmezhető.�A�beadáskor�a�szer-
vezet�kap�egy�elektronikus�tértivevényt,�amely�tar-
talmazza,�hogy�a�beadvány�befogadták.�Az�infor-
matikai�és�tartalmi�vizsgálatról�néhány�nap�múlva�
az�OBH�egy�levelet�küld,�amelyben�igazolja,�hogy�
a� beszámoló� közzétételre� került� és� a� szervezet�
ezen�kötelezettségét�teljesítette.

Abban�az�esetben,�ha�a�nem�közhasznú�civil�
szervezet�beszámolóját�postai�úton�küldi�meg�az�
OBH�részére,�és�igazolásra�van�szükség�a�letétbe�
helyezéséről,�úgy�a�beküldött�beszámolóhoz�egy�
kísérőlevelet�kell�mellékelni,�amelyben�kéri�az�iga-
zolás�kiállítását.

A� letétbe� helyezés� mellett� a� civil� szervezet�
saját�honlapján�is�el�kell�helyezni,�és�legalább�két�
évig�elérhetővé�tenni�a�beszámolót�és�a�közhasz-
núsági�mellékletet.

Civil� szervezetek� 2018.� évről� beszámolási�
kötelezettségeiket�egyszeres�könyvvitel�vezetése�
esetén� az� OBH� felületéről� letölthető� OBHGEPI_
PK_441� jelű,� ezzel� szemben� kettős� könyvvitelt�
vezetése�esetén�az�OBHGEPI_PK_442�jelű�nyom-
tatvány� kitöltésével� is� beküldésével� teljesíthetik.�
Ezen� nyomtatványok� tartalmazzák� a� közhasznú-
sági�jelentés�kötelező�sémáját,�amelyet�csak�ezen�
a� hivatalos� nyomtatványon� kitöltve� fogadnak�
el.� A� beszámoló� részeként� minden� civil� szerve-
zet� kötelezően� közhasznúsági�mellékletet� készít�
–� függetlenül� a� közhasznú� jogállás� fennállásá-
tól�–,�és�ezt�a�beszámolóval�együtt�letétbe�is�kell�
helyezni.� Mérlegre,� eredménykimutatásra� (egy-
szeres� könyvvitel� esetén� eredménylevezetés)� és�
kiegészítő� mellékletre� kötelező� megkötés� nincs,�
de�a�fentebb�jelölt�nyomtatványok�ezeket�is�tartal-
mazzák,�tehát�a�megfelelő�nyomtatvány�kitöltésé-
vel�és�beküldésével�a�beszámolási�kötelezettség�
egyszerűen�teljesíthető.�

Tehát�civil� szervezeteknek�2019.�május�31-ig�
papír� alapon� vagy� elektronikus� úton� beküldve�
kell� letétbe� helyezni� a� beszámolót� az� OBH-nál�
a�megadott�formában.�A�civil�szervezetek�részére�

a�letétbe�helyezés�és�közzététel�úgy�valósul�meg,�
hogy� az� egységes� beszámoló� nyomtatványt�
(OBHGEPI_PK_441� vagy� OBHGEPI_PK_442)� az�
OBH�részére�kell�megküldeni.�

A� civil� beszámolók� nyomtatványai� a� követ-
kező�linken�érhetőek�el:
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/ 

civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

Társasági adóbevallás

Civil�szervezetnek�a�2018.�adóévről�társaság�adó-
bevallást� vagy� azt� helyettesítő� nyilatkozatot� kell�
benyújtania� 2019.� május� 31-éig.� A� bevallást� he-
lyettesítő�nyilatkozatot�(TAONY�nyomtatvány)�ak-
kor�kell�beadni,�ha�a�civil�szervezetnek�2018.�adó-
évben� vállalkozási� tevékenységből� bevétele� nem�
keletkezett,� illetőleg� vállalkozási� tevékenységhez�
kapcsolódóan�költsége�nem�merült�fel.

Helyi adók

A�helyi�adók�tekintetében�a�székhely,�telephely�sze-
rint�illetékes�önkormányzat�alkothat�helyi�adókról�
rendeletet,�így�ezekben�az�esetekben�az�ezen�ren-
deletekben�foglaltak�szerint�kell�eljárni.�Tehát�he-
lyi�adó�tárgyában�a�székhely,�telephely�szerint�ille-
tékes�önkormányzatnál�kell�tájékozódni.

Helyi� adók� közé� soroljuk� az� építményadót,�
telekadót,�idegenforgalmi�adót,�kommunális�adót�
és�a�helyi�iparűzési�adót.

Általánosságban�elmondhatjuk,�hogy�ha�a�civil�
szervezet�nem�végez�vállalkozási� tevékenységet,�
akkor�helyi�adó�fizetési�kötelezettsége�nincs.�Fon-
tos�tudni,�hogy�a�mentesség�csak�abban�az�adó-
évben�illeti�meg�az�adóalanyt,�amelyet�megelőző�
adóévben�folytatott�vállalkozási�tevékenységéből�
származó� jövedelme� (nyeresége)� után� sem� bel-,�
sem�külföldön�társasági�adónak�megfelelő�adófi-
zetési�kötelezettsége�nem�keletkezett.�

Az� építmény-� és� telekadóban� a� mentesség�
–�az�ott�felsorolt�adóalanyok�számára�–�csak�az�
alapító�okiratban,�alapszabályban�meghatározott�
alaptevékenység� kifejtésére� szolgáló� épület� és�
telek�után�jár.�A�feltételek�meglétéről�az�adóalany�
írásban�köteles�nyilatkozni�az�adóhatóságnak.

SZJA 1% felhasználásáról szóló közlemény

A�civil�szervezeteknek�2019.�május�31-ig�kell�elkül-
deni�a�Nemzeti�Adó-�és�Vámhivatalhoz�a�személyi�
jövedelemadó�1%-ának�felhasználásáról�szóló�be-
számolót.

A� beszámolóban� fel� kell� tüntetni� mindazon�
összeg� felhasználását,� amelyet� az� adóhatóság�
2017.� január� 1-től� 2017.� december� 31-ig� utalt� ki�
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Kovács Andrea
okl. adószakértő

a�civil�szervezet�részére.�Ehhez�a�17KOZ�jelű�nyom-
tatvány�kitöltése�szükséges,�ami�kizárólag�elektro-
nikus�úton�küldhető�be�az�adóhatósághoz.�A�beszá-
molóban�szerepeltetni�kell�a�cél�szerinti�és�műkö-
dési�költségek�fedezetére�felhasznált�összeget.

Fontos,� hogy� a� szervezeteknek� utalt� összeg�
maximum�25%-a�számolható�el�működési�költség-
ként,�ami�legfeljebb�25�millió�forint�lehet,�valamint�
a� reklámra,� marketingre� fordított� költségek�mér-
téke�nem�haladhatja�meg�a�kiutalt�összeg�10%-át,�
maximum�10�millió�forintot.

Statisztikai�jelentés�a�civil�és�egyéb�nonprofit�
szervezetek�tevékenységéről

Végül� pedig�ne� feledkezzünk�meg�arról,� hogy�
a�KSH�Elektra�rendszerén�(https://elektra.ksh.hu)�
keresztül� 2019.�május�31-ig� be� kell� adni� a� 2018.�
évvel� kapcsolatban� a� 1156� számú� statisztikai�
jelentést�is.

Bízom� benne,� hogy� a� fenti� összefoglaló�min-
den�érintett�számára�érthető�és�használható�infor-
mációkat�tudtam�nyújtani.�� ◙

· kiemelt ügyféltámogató rendszer
· leveszi válláról a gondokat
· IT és nyomtató támogatás

VIP 
TAGSÁG

www.gazdasagosnyomtato.hu

Menjen biztosra
a beszámoló
készítési időszakban,
dolgozzon nyugodtan!

TOVÁBB A VIP TAGSÁGHOZ
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