
/

Kedves civil szervezeti képviselők!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tegnapi naptól hatályos a Gazdaságvédelmi

Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése

érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A rendelet 2. §-a értelmében a civil

szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra

hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási,

megküldési) határideje az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére 2020.
szeptember 30-ával meghosszabbodik.

A rendelkezés alapján a szervezetek legkésőbb a fenti határidőig kötelesek a

létesítő okiratuk szerinti módon megszervezni a beszámolót elfogadó

döntéshozatalt (kuratóriumot, közgyűlést összehívni stb.) és a beszámolót az

OBH-nak beküldeni a szokásos módokon (elektronikusan vagy papír alapon).

Azon szervezetek, akik nem akadályozottak a beszámoló elfogadásában - mert

jelenlegi létesítő okiratuk lehetővé teszi az elektronikus elfogadást, illetve a

döntéshozó testület ülésezni tud - és a beszámolójuk a szokásos rendben

elkészült, azok május 31-ig küldjék be beszámolóikat, tehát NE
várakozzanak a meghosszabbított határidőig, hanem az eddig megszokott

módon járjanak el!

Azon szerveztek, akiknek a létesítő okiratuk jelenleg az elektronikus

döntéshozatalt nem tartalmazza, saját döntésük alapján élhetnek a 102/2020

(IV.10.) Kormányrendelet szerinti elektronikus, illetve ügyvezetői döntéshozatal

módjával.
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A Budapesti Civil Információs

Centrum tevékenysége és

programjai a Miniszterelnökség, a

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a

Nemzeti Együttműködési Alap

támogatásával valósulnak meg a

CIC-KP-1-2020/1-000005 azonosító

számú pályázat keretében.
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