POLÉMIA AZ 1 % FELAJÁNLÁSÁRÓL – BEFOGADÁSÁRÓL

Évek óta foglalkoztat engem, hogy miért akadt meg nálunk az adó 1%-ának felajánlása, befogadása,
illetve ezeknek a lehetősége. Megpróbáltam utána menni a kérdésnek, jogszabályokat
tanulmányoztam, interneten böngésztem.
Az elmúlt évben az országban 26 166 adózó ajánlotta fel az 1%-ot. Nálunk évek óta megállt.
Tábornokok az Egészségért Alapítvány két évi szünet újra „aktivizálódott”, deklarálva, hogy
legfőképpen az 1%- ért. (A mi alapítványunk vajon miért nem?) (A Szövetség leállása miatt?)
Emlékszem rá – hiszen 1993-tól vagyok a Szövetség (korábban Egyesület) elnökségi tagja -, hogy az 1%os adófelajánlás l966. évi bevezetésével azonnal „rámozdultunk” és működött is, a 2011. évi CLXXV.
törvény, az un. Civil törvény hatályba lépéséig. Az Alapszabályunk ekkor módosításra került és
kiszedtük abból a „közhasznú” szavakat. Vajon nem ez okozta a problémát? Nem itt hibáztunk? Mert
a tevékenységünk, működésünk 1993. óta nem változott. És ez okozza a dilemmát, ez okozza
késztetésemet, hogy foglalkozzak vele és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy szerezzük
vissza az 1%-ot. Csak egy utolsó lépést, amit kérek. Mert szerintem jogosultságunkat
visszaszerezhetjük. De az is lehet, hogy már eddig is megszerezhettük volna, talán ma is él (?).
Olvasom az egyik hivatalos levélben, hogy „A jelenleg érvényes Civil törvény szerint már nem tartozik
a tevékenységünk közhasznú feladatok ellátásának körébe, igy a személyi jövedelemadó 1%-ának
igénybevételére sem.” Erre való hivatkozás – szerintem téves! – mert a felajánlással a Civil törvény
nem is foglalkozik. Következésképpen a Civil törvény meghatározza a közhasznú tevékenység fogalmát,
ami a következő: „Közhasznú tevékenységnek nevezünk minden olyan tevékenységet, amely a létesítő
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül, vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.”
A mi alapitó okiratunkban /Alapszabály/ kezdettől fogva konkrétan az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c/
pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek fellelhetők: egészségmegőrzés, szociális tevékenység,
családsegítés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, sport, nevelés. Nap mint nap ezeket csináljuk.
A fenti elmélkedésre figyelemmel felmerül a végső kérdés: A közhasznú minősítéssel nem rendelkező
civil szervezet - elnevezésétől függetlenül! – kaphat-e 1 %-os felajánlást? Válaszom: IGEN, mert az 1 %os felajánlás fogadásának nem feltétele a közhasznú szó megléte a szabályzatban. Maga a
tevékenység végzése a fontos és hangsúlyos. Mi tevékenységünk pedig közhasznú!
Mi lenne a teendőnk?
Ne mondjunk le, hanem éljünk a lehetőséggel. Szövetségünk jogfolytonos és változatlan
alaptevékenységgel működik, a közhasznú tevékenységünk is fenn áll – vállalkozói tevékenység nélkül.
Legyünk bátrak és lépjünk: r e g i s z t r á c i ó !
Szeptember 30.-ai jogvesztő határidőig ezt megtehetjük elektronikus úton a NAV 26. sz. Információs
Füzet szerint a 16 EGYREG nyomtatványon.
Mivel mi is a NAV-hoz tartozók vagyunk, feltétlenül személyesen keressük fel az illetékes szervét,
kompetens vezetőjét, kérjünk időt, mutassuk be Alapszabályunkat, élő szóban adjunk tájékoztatást
ezen irat bemutatásával, vessük fel ezt a problémát, biztos lesz segítség és sikerülni fog.
Pécs, 2018.05.13.
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régiófelelős elnökségi tag.

