
az adózó évének elsõ napjától legyen az 1%−ék

utalható a szervezet számára.

Eljárási kérdések korrigálására tett javaslatok
– A bevallási nyomtatványcsomagban egy „rendelke−

zõi” sor beiktatására lenne szükség, vagy akár egy

perforált rész kialakítására, ez egyben az adatfeldol−

gozást is megkönnyítené.

– Az adóhatóság minden érvénytelen rendelkezés

esetén köteles tájékoztatni az adóbevallót (7.§), a

rendelkezés érvénytelenségérõl adott tájékoztatás

konkrétan részletezze az érvénytelenség okát az

esetleges hitelrontás elkerülése végett.

– Ne legyen 1+1%, hanem lehessen a 2x1%−ot ugyan−

arra a „területre” juttatni, aki akarja, egyházhoz, aki

akarja, nonprofit szervezethez.

A beérkezett észrevételek figyelembevételével a

Kormány – 2007. elsõ félévi munkatervének megfe−

lelõen – május hónapban dönt a személyi jövedelem−

adó meghatározott részének az adózó rendelkezése

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tör−

vény módosításáról. Egy azonban biztos, a 2007. év−

ben felajánlott személyi jövedelemadó 1%−ot – NCA

által pályázaton kiosztható összeget – a Kormány 6,8

milliárd forintban határozta meg.

IV

melléklet

2007. február 28−tól új internetes pályázati rendszert

vezetnek be, az Elektronikus Pályázatkezelési és

Együttmûködési Rendszert (EPER). 2007−es pályá−

zatot már csak e szisztéma szerint lehet benyújtani,

illetve itt kell regisztrálni.

A 2007−es pályázatok esetében mind a Nemzeti

Civil Alapprogram (NCA), mind az SZMM pályáza−

tainál lehetõség nyílik az internetes pályázásra az

EPER−ben. Azt, hogy egy adott pályázati kiírásra pa−

píron, interneten vagy a pályázó által választott mó−

don lehet−e benyújtani a pályázatot, a pályázati felhí−

vás tartalmazza. A Nemzeti Civil Alapprogram eseté−

ben a pályázatot kiíró kollégium dönt arról, hogy az

adott pályázati kiírásra milyen formában lehet pályá−

zatot benyújtani. Az SZMM−es pályázatok esetében

errõl a minisztérium dönt, várhatóan csak kivételes

esetekben lesz lehetõség papíralapú pályázásra.

Amennyiben a pályázatot csak elektronikus úton

lehet benyújtani, ebben az esetben a pályázónak a

pályamû benyújtása elõtt regisztrálnia kell az EPER

rendszerben. A regisztrációhoz szükség van egy érvé−

nyes elektronikus levélcímre (e−mail címre).

A regisztráció végén egy aktivációs e−mailt külde−

nek. Sikeres regisztrációt követõen minden pályázó−

nak ki kell nyomtatnia egy Regisztrációs Nyilatkoza−

tot. Az így kinyomtatott nyilatkozatot hivatalos alá−

írással kell ellátnia és azt legkésõbb a megpályázni kí−

vánt kategória beadási határidejéig el kell küldeni az

ESZA Kht. címére (1145 Budapest, Amerikai út 96.). 

Ezenkívül addig be kell fizetni a rendszer haszná−

latának éves, adott naptári évre vonatkozó díját, 3000

Ft−ot. Az évi egyszeri, rendszerhasználati díj befize−

tésével és a Regisztrációs Nyilatkozat megküldésével

a pályázó jogosulttá válik a Szociális és Munkaügyi

Minisztérium ESZA Kht. által kezelt, az adott naptá−

ri évben a hazai forrásokra kiírt, minden, elektroni−

kus úton beadható pályázati kategóriájára pályázatot

beadni.

Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttmûködési Rendszer




