Könyvszemle

Mindentudó „kisokos” az alapítvá
nyokról

A fenti kifejezéssel a kiadó jellemzi előszavá
ban ezt a sokat tudó összeállítást, Szirmainé Ve
res Ibolya munkáját. A kötet azzal a szándékkal
készült, hogy az alapítványokkal kapcsolatos tud
ni- és tennivalókat rendszerezett formában, jól
áttekinthető szerkezetben bemutassa az alapít
ványokkal foglalkozók vagy foglalkozni szándé
kozók számára. A használat szempontjából a kiad
vány tartalmi értékén túl rendkívül praktikus a gyű
rűs füzetes forma, amely lehetővé teszi, hogy a
változásokat nyomon követve és pótolva, befűzve,
mindig pontos és naprakész legyen a kiadvány.
A könyv az alapítványok működését szabá
lyozó jogi, pénzügyi, adózási kérdéseket ismer
teti 13 fejezetben. Mivel a könyvtári világban is
mind gyakrabban hoznak létre alapítványokat
(könyvtárosegyesület, nagykönyvtárak), ezért
tartjuk fontosnak, hogy megismerkedjenek e ki
advánnyal. Annál is inkább szükség van a segít
ségre, mert az alapítványokról és a gazdálkodá
sukról rendelkező jogszabályok száma viszony
lag kevés, a rendelkezések pedig gyakran túl
általánosak, könnyen félreérthetők. Nehéz elha
tárolni pl. az alapítványi cél érdekében végzett
tevékenységet a nem cél szerintitől, holott a fél
reértelmezés következménye könnyen jogszabálysértés lehet. Hasonlóan körülményes a „közér
dek” fogalmának értelmezése, vagy túl általános
az alapítvány vállalkozási tevékenységének meg
fogalmazása, amely ráadásul összekeverhető a
társadalmi érdek fogalmával.
A kiadvány első három fejezete a jogi termé
szetű ismereteket adja meg az alapítványokról
(Az alapítványok fogalma, létrehozása, nyilván
tartásba vétele; Az alapítványok gazdálkodásá
hoz szükséges pénzügyi, illetve egyéb szabályza
tok rendszere; Az alapítványok nyilvántartási
rendszere), majd a kötet további fejezeteiben a
gazdálkodással és az adózási tudnivalókkal
kapcsolatos szabályokra helyezi a hangsúlyt (lé
vén a kötet szerzője adószakértő). A praktikus
tudnivalókra vágyóknak felsorolom ezeket a feje
zeteket is: Az alapítványok gazdálkodása, vagyo
na; Az alapítványok könyvvezetési kötelezettsé
gei, könyvvitele; Az alapítványok adózási rend
szere; Az adózás rendje, az önellenőrzés
lehetősége; Az alapítványokra vonatkozó adóbe-
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vallások, illetve befizetések; Az APEH által 1990ben végzett adóellenőrzések, cél- és témavizsgá
latok során megállapított hibák és tapasztalataik;
A szervezetek egymás közötti késedelmikamatfelszámolása; Társadalombiztosítási kötelezettsé
gek; Jelentősebb költségek és költségtérítések el
számolása; Devizagazdálkodás, külkereskedelem.
Az adózással kapcsolatos jogszabályokkal,
eljárásokkal azért is érdemes tisztában lenni,
mert bár egyre csökkenő mértékben, de azért él
még az adókedvezmények köre. Hasznos segít
séget kapnak a használók a függelékben felso
rolt, a gazdálkodáshoz szükséges nyomtatvá
nyok jegyzékéből, valamint a mellékletben talál
ható számlatükör és a könyvvitelhez szolgáló
mintapélda révén, és a devizaellátmányra vonat
kozó tudnivalókból.
Alapítványt működtető könyvtáraknak hasz
nos segédlete lehet e kötet, melyhez a kiadó fo
lyamatosan küldi a kiegészítéseket, módosításo
kat tartalmazó lapokat.
A Metodika Kft. címén (1365 Bp., Pf. 649.
Andrássy út 2. Telefon: 132-2937) beszerezhető
a kiadvány.
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