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Közelgő események

Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2013.
augusztus

2013. augusztus 5-12.

E számunk tartalmából…

Civil Sziget a Sziget Fesztivál alatt!
2013. augusztus 14.

Köztartozás mentesség

Pályázatíró szemináriumot tart a Tempus Közalapítvány. Regisztrálni itt.

Aktuális pályázatok
2013. szeptember 28.

Jótékonysági Sziget

Civilek Éjszakája 2013 – Jelentkezés 2013. augusztus 20-ig itt.

Örömmel

várjuk

aktuális

híreiket,

eseményeiket,

Események

amelyeket

megjelentetnének hírlevelünkben a cic@szazadveg.hu e-mail címre.

Köztartozás mentesség az 1%-ért!
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét

Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest)

arra, hogy amennyiben számítanak a

is!

személyi

jövedelemadó

1%-ára,

de

köztartozásuk van, azt 2013. július 31ig, továbbá a 2013. augusztus 1-jétől
esedékessé

vált

esedékesség

köztartozásukat
napján

az

rendezniük

szükséges!
A személyi jövedelemadó 1%-a nem

Budapesti Civil Információs Centrum
.

Munkatársak: Huszár Orsolya és Mráz-Horváth Edina
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.

illeti meg azokat a civil szervezeteket,
amelyeknek 2013. augusztus 1. és a
„kedvezményezetti
igazolására
évben

1337A

számú

Adó-

www.nav.gov.hu

E-mail cím: cic@szazadveg.hu

honlapjáról)

ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti
Információs Centrum keretein belül”

adatlap
adatlap,

(ez
mely

2013. szeptember 1-től lesz letölthető a
Nemzeti

Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.

státusz”

szolgáló

Telefon: 479-52-97

Honlap: www.szazadveg/civil/

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályi
felhatalmazás alapján csak kivételes
méltányosságot érdemlő esetben tekinthet
el a köztartozás-mentességre vonatkozó
feltételtől,
különösen
akkor,
ha
a
rendelkezett
összeg
átutalásának
meghiúsulása a kedvezményezett alapvető
céljának elérését súlyosan veszélyezteti.
Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy
kivételes méltányosság gyakorlása esetén
is csak a köztartozás rendezése után
teljesítheti az állami adóhatóság a
kiutalást.

között

és

Vámhivatal
-

internetes

keltének

akár

1

-

időpontja

napig

olyan

köztartozásuk áll fenn, amelyre nem
kaptak

fizetési

halasztást

vagy

részletfizetési kedvezményt. A 1337A
számú adatlap benyújtására az állami
adóhatóság
hívja

2013.
fel

szeptember
az

1-ig

érintett

kedvezményezetteket, melyet követően
annak

benyújtására

rendelkezésre.

30

nap

áll

A feltétel teljesítéséhez szükséges, hogy
az
1%-ban
részesülni
kívánó
civil
szervezetek a 2013. augusztus 1-je előtt
esedékessé vált, meg nem fizetett
köztartozásukat legkésőbb 2013. július
31-ig, a 2013. augusztus 1. és az adatlap
benyújtása
között
esedékessé
váló
kötelezettségüket
legkésőbb
annak
esedékességéig rendezzék, mivel a lejárt
esedékességű
köztartozásuk
2013.
augusztus 1. napjától késve történő
rendezése esetén nem jogosultak a
részükre felajánlott 1% összegére.
Az állami adóhatóságnak célja, hogy az
1%-os
felajánlásokra
igényt
tartó
szervezetek
megismerjék
a
kedvezményezetté
válás
törvényi
feltételeit, amelyek közül az egyik fontos
feltétel, hogy a felajánlásokat fogadó civil
szervezetek
időben
rendezzék
köztartozásukat.

Budapesti CIC

Hírek a CIC tájáról
2013-ban

több

alkalommal is képzést
tartunk

budapesti

bejegyzésű

civil

szervezeteknek
témában

is.

3
Bővebb

információért és a még
szabad

helyek

érdeklődni

iránt

lehet

cic@szazadveg.hu

a
e-

mail címen lehet.

Jótékonysági Sziget – A jóság
határtalan!
A CivilKomp Alapítvány hírlevelét tesszük most közzé:
Tisztelt Civil Szervezetek! Kedves Hírlevél Olvasó!

A Fejér Megyei Civil
Információs Centrum

Felkérést kaptam arra, hogy megszólítsam és tájékoztassam Önöket egy Önök
számára hasznos programról.

Nem csak civil…
Júliusban és augusztusban a látássérültek

A

komplex rehabilitációját segítő Fehér Bot

Alapítvány

Alapítvány munkáját támogatják a Magyar

Alapítvány jóvoltából mától újabb,

Telekom

Magyarországon

hello

holnap!

Adományvonalát

hívók.

augusztus 17-18-án
megrendezésre kerülő
Koronázási Ünnepi
Játékok szervező
csoportjába. Az
önkéntesek részére
ingyenes belépőjegyet
biztosítunk a színházi
előadás augusztus 16-i
főpróbájára. Részletek és
bővebb információ a
www.koronazas.hu
oldalon.

szolgáltatás

és

Magyarország
a

könnyíti

Hallatlan
egyedülálló
meg

hallássérültek életét.

önkéntesek
jelentkezését várja az

Vodafone

Forrás: bevezetem.hu

Szívesen teszek eleget a felkérésnek, mert a Civilkomp Alapítvány 2012-ben
elindított
Jótékonyság
rendezvénysorozatának
céljaival
az
Emberi
Erőforrások Minisztériuma továbbra is egyetért, szakmailag támogatja.
A civil szektornak van fejlődni valója a marketing-kommunikáció területén.
Eredményesebbé, több irányból támogatottá kell válniuk a szervezeteknek. Az ehhez
vezető egyik út, eszköz az ismertebbé válás. A Jótékonyságsziget szervezői
felismerték, hogy a tematikus kiállítások térben-időben egyszerre adnak alkalmat
arra, hogy a civil szerveződések gazdasági, társadalmi támogatottsága, és
egymással való párbeszéde is fejlődjön, az egyének és a cégek társadalmi
felelősségvállalása erősödjön.
Mindemellett fontosnak tartom, hogy a rendezvény és a Jótékonyság kiadvány
szerepet vállal a társadalmi tudatformálásban is azzal, hogy teret ad a minisztérium
által
megfogalmazott
prioritások
közül
a
családbarát
közgondolkodás
népszerűsítésének és a köztünk élő nemzetiségi kultúrák megismerésének.
A Jótékonyságsziget idei programja széleskörű lehetőséget biztosít a civil
szervezeteknek. A kormány a Nemzeti Együttműködési Alapból az idén 4500 civil
szervezet működését és programját támogatja többek között azért, hogy minél
professzionálisabb szolgáltatásokat nyújtsanak és vállalt feladataikat minél
magasabb szinten láthassák el.
A Jótékonyságsziget programja minőségében, szakmaiságában biztosíték lehet arra,
hogy a civil szervezetek olyan szolgáltatásokhoz jutnak, amelyek fejlesztik, helyzetbe
hozzák őket.
Javaslom, vegyenek részt minél többen!
Dr. Latorcai Csaba
helyettes-államtitkár

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Hova kell besorolni a civil szervezettől másik civil

szervezetnek juttatott támogatást?
Ha támogatásról van szó, azt úgy kell tekinteni, mint bármilyen
más, a magánszférából érkező támogatást. Ezt a törvény
egységesen adományként kezeli.

a

