Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatónk célja, hogy a civil szervezetek bírósági egyablakos nyilvántartásával
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a leggyakrabban előforduló kérdések alapján
útmutatást adjunk.
2015. január 1-től a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló rendelkezések alapján egyablakos adatkapcsolat épült ki az
Országos Bírósági Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal között. Az egyablakos
rendszer elsődleges célja az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése, az elektronikus
ügyintézés bevezetése.
Egyik legfontosabb változás, hogy 2015. január 1-től a civil szervezeteknek a bírósághoz
(Nógrád megyében a Balassagyarmati Törvényszékhez) „Ügyfélkapun” keresztül,
elektronikusan benyújtott adatlapon kell adataikat bejelenteniük, adószámot igényelniük,
továbbá a változások bejegyzését kezdeményezni, mely adatlap szervezeti formánként a
bíróság honlapjáról tölthető le. A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény előírásai alapján a
jogi személynek minősülő civil szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint belföldi
pénzforgalmi számla nyitására kötelezett, melynek alapfeltétele az adószám megléte, így ezen
szervezeteknek az adatlapon az adószám megállapítása iránti rovatot ki kell töltenie.
Az adószám megképzéséhez szükséges adatokat a bíróság továbbítja az adóhatóság felé az
elektronikus egyablakos rendszeren keresztül. A megképzett adószámról külön értesítést sem
a bíróság, sem az adóhatóság nem küld, mivel a közhiteles nyilvántartást a bíróság vezeti.
A megképzett adószámról a bíróság honlapján, a civil szervezetek névjegyzékében
található adat.
A bíróság a nyilvántartásában szereplő civil szervezet bejegyzéséről, a nyilvántartásában
átvezetett változásokról, illetve a szervezet törléséről az elektronikus egyablakos rendszeren
keresztül haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot.
A bírósági adatlapon nem szereplő adatokról és azokban bekövetkezett változásokról,
illetve a bírósági változás bejelentési adatlapon nem regisztrálható, de megváltozott
adatokról közvetlenül az állami adóhatósághoz kell benyújtani a ’T201CSZ adatlapot a
változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, illetve Áfa alanyiság változása esetén
tárgyévet megelőző év december 31-ig.
Az adatok bejegyzése csak a megfelelő iratok, igazolások benyújtása esetén lehetséges.
Amennyiben ezeket az iratokat az adatlap benyújtásával egyidejűleg nem bocsátja az
adóhatóság rendelkezésére, hiánypótlási eljárásra kerül sor. Határidő megadása mellett a
szükséges iratok megküldésére szólítjuk fel, amelynek elmaradása esetén az eljárást
megszüntetjük.
Amennyiben olyan adatot kíván a ’T201CSZ adatlapon bejelenteni vagy módosítani,
mely bírósági bejelentéshez kötött, ezen adatokat nem áll módunkban bejegyezni. A
bíróság nyilvántartásában megtalálható adatok bejelentése és javítása kizárólag az
illetékes törvényszéken kezdeményezhető.
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