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Peter Cerny Alapítvány nevú

1083 Budapest, Bókay János u. 53. szám alatti székhelyű adózó

20]'l - 2012. éwe vonatkozó
2015. május

l3.{ó1

2015. május 2'7.-igvégzett

a személyi jövedelemadó

meghatározott tészénekaz adózó tendelkezése szerinti
felhasználására irányuló ellenőrzés megállapításairól.

ll44 Budap€st, Gvadányiutca 69.
levé]cin: 1438 Budapest, Postafiók 5l2., teleíon: 06

( l,)

467 7]00

(4) 3

MEGÁLLAPiTÁ§oK
adózónál az adózás rcndjérői szóló 2003. évi xcll.
törvény (a továbbiakban: Art,) 4. § (1) bekczdése é§ a §zcmélyi jövedelemadó meghatáro7.ott
íészénekaz adózó rendelkezése szerinti felhas,.náliisáról szóló 1996. évi CXXVL törvény (a
továbbiakban szftv.) 7. § (7) bekezdése alapján a költségvetési tlímogatásnak minősülő.
kiutalt összeg közcélú tevékenységnek megfeleló felhasználását ellenőriáe 20l1-2012. óvekrc
vonatkozóaD, mel)mek során a következő megállapításokat tette.

A levízió a Peter cerny Al.pítvány

A Peler cemy Alapitvány célja. feladalai:

.
.
l

annak az anyagi, rechnikai és személyi bázisnak a megteremtése. amely biztositja a
korasáilöttek, a beteg úiszülöttek é§ csecsemók mentését_szállítását,intenziv ellátását.
valamint a gyefuekek intenziv kezclósét követő teljes körű gondozási, rehabilitációs
feladatokat,
menté§i tbladatok biztonságos, egységes és összehangolt múködéséhez szüksé8cs
feltételrendszel biztosítását és megszervezését végzi koraszülöttek, kis súllyal vagy
betegen született újszülöttek számára,
neonatológiai sürgősségi ellátást végez (1, §zámú mellókl€t)

A

2012. adóévben felajánlott. a kedvezményezett ré§Zére áfutalt össz,eg 47 435 283 Ft volt.
mclyből a tágyévben múködési kö|tségckre 8 89l 4l2 Ft. a cél szerinti tevékcnységre
24 902 692 Ft kerüh felhasználíisra. A tanalékoh öss7,eg 13 641 179 Ft.
A juttatott összegeket a szervczet az Alapitvány céljaira és feladataira, korasziilött mentési
rends7-erenek iizemeltetésére,többek kö7,ön a mentőautók karbantartására, biaosítására, a
feladat ellátlishoz szükséges anyagok és eszközök beszrrzésére,onosi ügyelet költségeire
használta fcl.

A k9dvezmélyezett az Szftv. 6,

§ (3) bekezdésében

előírt bevallási kötelezettségét teljcsítctte.

A

Szftv. 6. § (3) bekezdése kimondja. hogy a 4. § (1) bekezdésében meghatározott
kodveanényezettnek a7. e iöíyény alapján átutalt összeg felhasználásáía vonatkozó (a §él
szerinti és múködési költségekeí összegszerüen i§ taítalmazó) adatait meghatáozva a
támolatás esetleges tartalékolá§ának tényót, célját. legfeljebb 3 éves időtartamát és összegét i§
- az átutalást követő naptfui év októbel 3l, napjáig az állami adóhatóság részéreelektronikus
úton kell megküldenie. Amennyiben az adóhatóság a 7. § (7) bekezdése szerinti ellenörzé§
során megállapítja. hogy a 4. § (l) bckezdé§ében meghatáfo7ott kedvezményezetl e
kötelezettségének nem tett eleget. illelve közleményében valótlan adatot közöl. határo2,attal
kizárja a kedvezményezettet a határozat jogeröre emelkedésétkövetó rendelkező évben a
felajánlásokból történő ré§zesedésből,

A

revízió megállapítolta íovábbá. hogy a l2Koz bizonylatban foglaltak a valóságnak
megfelelnek, a tlárnogatás felhasználása szabályszerüen történt. (2, számú melléklet)

K.m,l
dr. Kovalcsik- Ambris Edit

ádóel]enőr

..

...

:1

:,,,,,,,,,,,,,..,....

.

,.... .. :,,,,,,,,,,,

Poprócsi Erika
adóellenőr

,,,,,,,,

,

,

,

,,

