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A szabályozás hatálya. elvei és célia
1. |elen szabályozás haálya kiterjed minden olyan eljárásra (és az azokban
résztvevőkre), melynek során a Borostyánvirág Alapítvány (továbbiakban:
Alapíwány) adomúnyúkap természetes vagy jogi személytől.

2. A szabá|yozás

célja, hory az adományok ryűjtésénekelvei a 5lakorlatban is
megvalósuljanak. Mivel jelentősen megnövekedtek a magánszemélyektől és
v álla|kozás o któ l kap ott tá mo gatás o k, id ő s ze r ű ezen folyamat e g5ré rtelművé tétele.

3. Az adományok gyűjtésekor, fogadásakor az Alapíwány a következő alapelveket
tartja szem előtt:

o

Az Alapítvány működésének törvényességét, jogi és morális kikezdhetetlenséget
kell szem előtt tartani az adományok ryűjtése és felhasználása során.

o

Az Alapíwány a részérebiztosított adományokat kizárólag a szervezet cé| szerinti
tevékenysége érdekébenhasználhatja fel.

o

Az Alapíwány az adományok azon részét,amelyet felhasználni nem tud, azokat
továb bad

o

o

mány ozhatja v agy é rté ke s íth eti.

Az Alapíwány az átlátbatóság érdekébenrendszeresen közzé teszi weboldalán a
befolyt összeget és annak
számára felajánlott adományok értékesítéséből
felhasználását.
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o

Az AlapíWány részérekizárő|ag a szervezet által meghatalmazoff. fielen szabályzat
mellékletétképző)felhatalmazó levéllel rendelkező magánszemély vagy szervezet
gyűjthet,

o Az Alapíwány jól látható helyen, a

szervezet székhelyénkifüggeszti az

adománygyűjtési szabályzatot valamint weboldalán is nyilvánosságra hozza azt.

IÉrtelmező re ndelkezések. fo8almak
E szabályozásban a következő fogalmak jelentése az a|ábblak szerint értelmezendó
350/20L1,. (XII. 30.J Korm. rendelet alapján.

.
o

a

adományi az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet azadományoző az
adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére
ellenszolgáltatás nélkül j uttat;
adománygyűités= az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott,
illetve az álta|a meghatalmazoftak, alapcéljána§ illetve közhasznú céljának
eléréseérdekébenfolytatnak;

. adománygúitőz

természetes szeméIy,

adomány5lűjtésben vesz részt;

aki

meghatalmazás alapján

adományozott: az a civil szervezet, amely az adományt alapcéljának, illetve
közhasznú céljának megfelelően gyűjti;

o

adományszerltező= az adományozott által meghatalmazott e5resület
alapíwány, vaw nonprofit gazdasági társaság, amely az adományt a
m

Az

e

ghatal m azotc nevéb en gyűjti;

adományoző kedvezménye: Kizárólag társasági adóalany adományozókat illet

meg kedve zmény az alábbi esetekben.

Nem kell megnövelni az adományoző adőzás előtti eredményétaz adomány
címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás] adóévi ráfordításként
elszámolt összegével, ha az adőző rendelkezik a közhasznú szervezet á|ta| az
adóalap megállapítása céljából kiállított igazolássa| amely tartalmazza a kiállító és
az adőző megnevezését,székhelyétadőszámát, az adomány összegét és a

támogatott

célt.

Az adomány értékéta társasági adóalany adományoző ráfordításként számolhatja
el.
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Csökkenti az adományoző adőzás előtti eredményét a Ciül Tv. szerinti közhasznú
tevékenység támogaásaként nyújtott adomány értékének:
- 20 százaliéka közhasznú szervezet támogatása esetén,
- további 20 százalékatartós adományozási szeruődés esetén, de eg5rüttesen
legfeljebb azadőzás előtti eredmény összege.

o

o

Tartós adományozás: az alapíwány és az adományoző által írásban kötött szerződés
alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományoző arra
vállal kötelezettséget hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás)
évében,és az azt követő legalább három évben, évente legalább ery alkalommal azonos vary növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja.
Adomány-igazolás

A kapott

adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű
kötelezettségvállalás szewezője által a támogató részérekiállítandó igazo|ás
kötelező tartalmi kellékeit a Tao. Tv, rögzíti.

E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:

-

mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az
adőszámát,
az adomány összegét,
a támogatott célt.
Azelőbbieken túl célszerű feltüntetni az
adományozásidőpontját
tartós adományozás esetén annak tényét

Az

igazo|ást a támogaás-nffitas időpontjában, de legkésőbb az adóév végéigkell a
támogató rendelkezésére bocsátani, Az igazolást két példányban kell kiállítani: az eredeti
példány az adományozőé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.

Az alapíwány számára felajánlott adományokat minden esetben a szervezet szakembere
válogatja szét Az adományválogatásba önkéntes munkaerő bevonható, de önállóan
önkéntes nem végezheti a tevékenységet.
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Az adományválogatástvégző szakember csoportosítja a kapott adományokat 3 csoportba:

-

BorostyánvirágAnyaotthon lakói részérefelhasználható adomány
Borostyánvirág Anyaotthon lakói által nem felhasználható, de értékesíthető
adomány
Borostyánvirág Anyaotthon lakói által nem felhasználható, nem értékesíthető
adomány, melyet a szervezet továbbadományoz az adományt hasznosítani képes
más civil szeruezetf intézmény részére

logszabályi és egyéb szabályozói háttér
35O/2Oí-L (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűités és a közhasznúság egyes kérdéseiről
ZOLL. évi CD(XV, törvény az egyesülési iogról, a közhasznű iogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatás.íról

o

2O11..

a

ZOI3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

a

Az AlapíWány alapító okiratának B. pontia rendelkezik az alapítványi

évi CLXXXI. törvény a civil szeryezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefliggő eliárási szabályokról

támogatásokról.

elen szabályzat az Alapíwány kuratóriumának elfogadó döntése alapján lép érvénybe
20L4. május 23-án,

I

Kaposvár, 20'],4. május 23.

Zsugovics Miklós
kuratóriumi elnök
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Közcélű adománygyűjtését Alapíwány Adománygyűjtő szabá|yzata alapján végzi.

A Borostyánvirág Alapíwány

székhelye:
adőszáma:
közhasznúsági fokozata:
bírósági nyilvántartási száma:
bírósági végzésszáma:
bírósági végzéskelte:

Kaposvár,

7400 Kaposvár, Jutai űt24.
1,87 66633-1,-1,4

közhasznú szervezet
1882
Pk.60160 /1,997

t997.7t.L7.

Zsugovics Miklós
kuratóriumi elnök

Igazolás nem magánszemély adőző részére....évi juttatásról

l.

Az adomárry jogosultjárrak
1.1. Megnevezése:
1.2. Székhelye:

Adószima:

1.3.
1

.4.

1.5.

Köáás zrttságt fokozat:
A köáasznúsági minősítés bejegyzéséről rendelkező bírósági hatfuozat

2. Az adomárrrryal
3. Az

ttímogatott cél:

adomany összege:** r't (HUF )

- ebből a tartós adomárry adóévi
- a tartós adományozásról

4. Az

száma:*

összege:

megkötött

Ft, azaz

Ft

szerződés kelte:

adományoző

4.1. Megnevezés:
4.2. Székhelye:

4.3. Adőszáma:
4.4, Az igazolást a társasági adóalap megállapítása céljából az 1996. évi L&Ofi. törvény 7. § (l) bek. z)
pon§a szerinti kedvemény igénybevétele céljából árlütottam ki.

Kelt Kaposvár,

PH.

aláírás

