TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk, hogy az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs
kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény 57-61. §-ai
módosították az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) alapítványokat
érintő rendelkezéseit.
Az Itv. 102.§ (1) bekezdés v) pontja megváltoztatta az alapítvány fogalmát, azt leszűkítve a civil tv.
szerinti közhasznú jogállású alapítványra, ezáltal leszűkítve a teljes személyes illetékmentességben
részesülő alapítványok körét.
A módosult rendelkezések a következők:
5. § (2) Az (1) bekezdés c)-g) és m) pontban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az
esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott
vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, külföldi
illetőségű szervezet esetén a társasági adónak megfelelő közteherfizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem
keletkezett.
87. § (6) Ha a vagyonszerző a 102. § (1) bekezdés v) pontja szerinti vállalása ellenére az alapítás évét
követő második év végéig nem igazolja, hogy
a) újonnan létrejött belföldi alapítványként az alapítás évét követő második év végéig az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény (a továbbiakban: Civil törvény) szerinti közhasznú jogállást szerzett vagy
b) újonnan létrejött, más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítványként az alapítás évét követő
második év végéig teljesítette a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés magyarországi nyilvántartásba vételen kívüli - feltételeit,
az 5. § (1) bekezdése f) pontja alapján igénybe vett mentességre tekintettel meg nem fizetett illetéket
az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben köteles az állami
adóhatóság felhívására megfizetni. Az alapítvány megszűnése esetén e fizetési kötelezettség az
alapítót vagy annak jogutódját terheli.
99/T. § Az a vagyonszerző, amely a 102. § (1) bekezdés 2019. december 31-én hatályos v) pontja
értelmében alapítványnak minősül, 2022. december 31-ig jogosult az 5. § (1) bekezdés f) pontja
szerinti feltételes személyes illetékmentesség igénybevételére, ha vállalja, hogy 2023. január 15-ig
igazolja, hogy a Civil törvény szerinti közhasznú jogállást szerzett. Ha a vagyonszerző e vállalását
nem teljesíti, az 5. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feltételes személyes mentességre tekintettel meg
nem fizetett illetéket az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben
köteles az állami adóhatóság felhívására megfizetni. A vagyonszerző megszűnése esetén e fizetési
kötelezettség az alapítót vagy annak jogutódját terheli.
102. § (1) E törvény alkalmazásában
u) vagyonkezelő alapítvány: a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti vagyonkezelő
alapítvány, továbbá a más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítvány, ha igazolja, hogy teljesíti a
vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény által előírt, a vagyonkezelő alapítványok alapítására és
működésére vonatkozó feltételeket;
v) alapítvány: a Civil törvény szerinti közhasznú jogállású alapítvány, továbbá a más EGT-államban
nyilvántartásba vett alapítvány, ha igazolja, hogy teljesíti a Civil törvény szerinti közhasznú
szervezetté történő minősítés feltételeit, ide nem értve a magyarországi nyilvántartásba vételt;
valamint az alapítás évében és az azt követő két évben az az újonnan létrejött alapítvány, amely
vállalja, hogy az alapítás évét követő második év végéig e feltételeknek eleget tesz;

