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A jegyzőkönyv készült:
2020. december 16.
Az ellenőrzés tárgya:
Személyi jövedelemadó 1%-os felhasználásához kapcsolódó jogkövetési vizsgálat
Vizsgált időszakok felsorolása:
2017. január 1 - 2018. december 31. (17KOZ bevallás)
Az ellenőrzés határidejébe nem tartozó időszakok megjelölése:
Az ellenőrzési határidő meghosszabbítása:
- az eljáró adóhatóság vezetője által (napok száma):
- a felettes szerv által (napok száma):
- a NAV vezetője által (napok száma):
Az ellenőrzést végezték:

- nap
- nap
- nap

dr. Görög Gábor adóellenőr
dr. Kocsis Katalin adóellenőr

Az adózó részéről az ellenőrzésnél közreműködött személy neve: Fáy Péter Gábor törvényes
képviselő
Mellékletek száma: 1 db
Mellékletek felsorolása:
1. számú melléklet: Alapító okirat
Alkalmazott jogszabályok:
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban Air.)
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.)
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.)
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„A”
MEGÁLLAPÍTÁSOK
I. Személyi jövedelemadót érintő megállapítások
Az adóhatóság az Szftv. 7. § (7) bekezdése, az Air. 9. §-a és 89. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá
az Art. 6. § (2) bekezdése alapján a személyi jövedelemadó 1 %-hoz kapcsolódó vizsgálatot
végzett az adózónál.
A „NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely” Alapítvány 1999. december 17. napján alakult. Az alapító
okiratában (1. számú melléklet) rögzített szervezeti célok a következők:





Győrben, illetve környékén kulturált, humanitárius és szakmai szempontoknak egyaránt
megfelelő kutyamenhely létrehozása, állatorvosi és szakápolói felügyelet biztosításával.
Gazda nélkül maradt kóbor ebek és egyéb kisállatok megmentése, új gazdához juttatása,
orvosi ellátásának megszervezése, szállítása.
Ivartalanítási program szervezése és végrehajtása a kontrol nélküli, nem kívánt szaporodás
visszaszorítása céljából.
Állatvédelmi felvilágosító- és oktatóprogramok szervezése a felelős állattartás alapjainak
lerakása érdekében - az állatvédelmi törvény szélesebb körű megismertetése céljából ifjúsági intézmények és iskolák részére. Az ifjúság szemléletének formálása az állat- és
természetvédelem, valamint az élővilágunk értékmegőrzésének fontossága érdekében.

Az adóhatóság a 2017. évi személyi jövedelemadó 1%-ából történt felajánlások címén 5.286.440
Ft-ot utalt át az alapítvány részére. Adózó az előző évben tartalékot nem képzett.
Az adózó által az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott iratanyagból (alapító okirat,
bankszámlakivonatok, számlák, nyilvántartás, pénztár) megállapítottuk, hogy az alapítvány az
Szftv. 6/C. § (1) bekezdés szerinti határidőig az alapító okiratában megnevezett cél szerinti
tevékenység érdekében 4.362.440 Ft-ot használt fel:


kutyamenhely felújítása, karbantartása, zöldterület gondozása, kutyaházak vásárlása,
kutyák, macskák, egyéb kisállatok részére állateledel vásárlása, állatorvosi,
állategészségügyi ellátás, gyógyszerek beszerzése, gépjármű vásárlás, javítás költségei

Az alapítvány a felajánlott összegből működésre 924.000 Ft-ot költött, mely személyi jelleg
kifizetésekből és könyvelési díjból tevődött össze.
Tekintettel arra, hogy a felajánlott és átutalt összeget az alapítvány teljes egészében felhasználta,
tartalékolásra nem került sor.
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Az adózó a javára átutalt fenti összeg felhasználására vonatkozó jogszabályban előírt közzétételi
kötelezettségének elektronikus úton az Szftv. által előírt határidőig, 2019. május 27-én eleget tett.
Az elektronikus közleményben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
II. Számviteli rend és bizonylati fegyelem ellenőrzése
A revízió megállapítást nem tett.

JEGYZŐKÖNYVI ZÁRADÉK
A jegyzőkönyv 1 példányban készült és 5 oldalt tartalmaz.
A NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága Társas Vállalkozások
Ellenőrzési Osztály 1. által a 4921786558. iktatószámú megbízólevéllel elrendelt ellenőrzés
megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv egy példánya az adózó részére elektronikus úton kerül
megküldésre.
Az Air. 115. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság a megállapításait – ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik – jegyzőkönyvbe foglalja. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be.
Ha a jegyzőkönyvet kézbesíteni kell, az ellenőrzés a postára adás, illetve a tárhelyen történő
elhelyezés napjával zárul.
Az Air. 79. § (3) bekezdése értelmében elektronikus kapcsolattartás esetén a kézbesítésre az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 14. § (4) bekezdését kell alkalmazni. Az Air. 36. § (4)
bekezdés d) pontja alapján az állami adó-és vámhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal
az adózóval, aki az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. Az Eüsztv. 9. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró
gazdálkodó szervezet valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében.
Az adóhatósági iratok kézbesítésére, valamint a kézbesítési vélelem megdöntésére vonatkozó
szabályokat az Air. 76-81. §-ai, továbbá a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos
iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók
általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet tartalmazzák.
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Adóig. vhr.) 89. § (3) bekezdése alapján a jogkövetési vizsgálat során tett
megállapítások alapján az adóhatóság adóellenőrzést is elrendelhet.
Az Air. 89. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a jogkövetési vizsgálat keretén belül lefolytatott
ellenőrzés nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot.
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Az Air. 97. § (2) bekezdés szerint az adózónak joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba
az eljáró adóhatósággal történő előzetes egyeztetést követően betekinteni, a megállapításokkal
kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat
előterjeszteni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő
tizenöt napon belül, adóellenőrzés esetén harminc napon belül észrevételt tenni. Az észrevétel
megtételére nyitva álló határidő jogvesztő.
Győr, 2020. december 16.
dr. Görög Gábor
adóellenőr
Erről értesülnek:
1. Címzett
2. Irattár

dr. Kocsis Katalin
adóellenőr

