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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

Általános jogi ismeretek fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.
2013. október 15.

E számunk tartalmából…

Általános pályázatírói ismeretek fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.
2013. október 22.

Tájékoztatás az 1%-ról

Partnerségi Információs Nap – Társadalmi egyeztetés; Érdeklődni a cic@szazadveg.hu e-mail

Aktuális pályázatok

címen.

Díjátadó

2013. október 29.

Események

Általános pályázatírói ismeretek fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.
2013. október 16.
Európa a polgárokért – a polgárok Európáért konferencia. Bővebben itt.

Tájékoztatás az 1%-ról
Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket megjelentetnének
hírlevelünkben a cic@szazadveg.hu e-mail címre.
Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!

Budapesti Civil Információs Centrum
.

Munkatársak: Huszár Orsolya és Mráz-Horváth Edina
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
Honlap: www.szazadveg/civil/
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti Civil
Információs Centrum keretein belül”

A 2012. évi Szja 1 %-ának a felajánlásáról
szóló, 2013. rendelkező évi nyilatkozatokban
az
adófizető
magánszemélyek
által
érvényesen megjelölt kedvezményezettek
részére
az
állami
adóhatóság
2013.
szeptember 1-jéig juttatta el a felhívótájékoztató levelet, amelyben a szervezetek
tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott
Szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és
azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét
a levél kézbesítését követő 30 napon belül
igazolniuk kell.
Ez évben sem képezte a felhívó-tájékoztató
levél mellékletét az adatlap, amely 2013.
szeptember 1-jétől a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu) 1337A számú adatlapként
letölthető, és kitöltve - postai úton,
személyesen, vagy elektronikus úton az
ügyfélkapun keresztül - juttatható el az
állami adóhatóság részére.
Az
adatlapon
a
szervezet
képviselője
közölheti az adóhatósággal a szervezet főbb
adatait, valamint lehetősége van arra, hogy
megtegye
a
törvény
által
előírt
nyilatkozatokat. Az adatlapot a szervezet
állami
adóhatósághoz
bejelentett
képviselőjének, illetve - a jogszabály szerinti
meghatalmazás birtokában - a képviselő által
meghatalmazott személynek kell aláírnia.
Amennyiben a meghatalmazott írja alá az
adatlapot, akkor erről a főlapon kell
nyilatkoznia,
és
a
meghatalmazást
amennyiben
nem
az
adóhatósághoz
bejelentett állandó meghatalmazott -, az
adatlap papíros formában történő benyújtása
esetén eredetben kell benyújtania.

Az adatlap pontos kitöltése megkönnyíti az
adategyeztetéseket
és
gyorsíthatja
a
kedvezményezett részére felajánlott összeg
kiutalását. Fontos, hogy a kedvezményezett az
adatlapon a hatályos adatokat tüntesse fel,
amennyiben ezen adatok megváltoztak, az
adatmódosítás a ’T201 számú adat- és
változás-bejelentő
lap
benyújtásával
történhet.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem jogosult
a javára felajánlott Szja 1 %-os összegre az
az alapítvány, társadalmi szervezet, vagy
közalapítvány, amelynek 2013. augusztus 1.
napja és az adatlap kelte között köztartozása
állt fenn. Az előzőekben felsorolt szervezetek,
továbbá a könyvtári, levéltári, múzeumi,
egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadóművészeti tevékenységet folytató szervezetek
nem jogosultak az Szja 1 %-os összegre
abban
az
esetben
sem,
ha
a
kedvezményezhetőség törvényi feltételeinek a
meglétét nem igazolták (a 1337A számú
adatlapot nem nyújtották be az állami
adóhatósághoz) a felhívó-tájékoztató levél
kézbesítését követő 30 napon belül, illetve a
késedelmüket - alapos indokkal - nem
mentették ki.
Jogszabályi
előírás
alapján,
kivételes
méltányosságot érdemlő esetben azonban az
állami adóhatóság eltekinthet a fentiekben
ismertetett feltételek meglététől. Kivételes
méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja
1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a
kedvezményezett alapvető céljának elérését
súlyosan veszélyezteti.
forrás: nav.gov.hu Budapesti
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Szerveztek

legsikeresebb partneri együttműködésen alapuló, és a legnagyobb hatást elérő
támogatási programokat megvalósító hazai vállalatoknak a MAF Társadalmi
Befektetések Díj elismeréseit. A díjátadóra a MAF „Fenntarthatóság a társadalmi
befektetések szemszögéből 2013” konferenciáján került sor, amelynek fővédnöke Dr.
Cséfalvay Zoltán, Parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár volt. Az
államtitkár előadásában kiemelte: „a válság utáni időkben érdemes végiggondolni a
három szektor (ti. állam, vállalatok, civil szervezetek) együttműködését, a vállalati
szféra aktivitásának kiszélesedése mellett”.
A MAF Társadalmi Befektetések Díj a hazai vállalatok társadalmi felelősségvállalását
elismerő szakmai díjak között az egyetlen, amely a szakmailag megalapozott és a
hosszú távú fenntarthatóságot is szolgáló, példaértékű támogatói tevékenységekre
szeretné felhívni a figyelmet, és ösztönözni az üzleti szektor még proaktívabb
társadalmi szerepvállalását, a szektorok közötti eredményesebb összefogást,
valamint
a
hazai
támogatói
kultúra
fejlődését.
A MAF májusban meghirdetett pályázatára az idei évben összesen 29 vállalat
jelentkezett támogatói programjaival. A független bíráló bizottság döntése alapján a
MAF Társadalmi Befektetések Díj négy kategóriájának nyertes pályázatai 2013-ban:
MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategória:
1. Auchan Magyarország Kft.- Baráthegyi Erdei Iskola
2. Erste Bank Hungary Zrt.- EBH Tehetségprogram good.bee projekt csoportmunka
3. Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.- Aegon Művészeti Díj Olvasni jó!

Jogi

Értesítője
A Civil Közlöny A4-es
formátumban
rendelhető
Jogismereti
Alapítványtól:
info@jogismeret.hu.

Nem csak civil…
Lakásbutik a Pál utcában

A kormány másfél milliárd forintos

A Váltó-sáv Alapítvány közösségi terének
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MAF Az Év Társadalmi Befektetési Programja Kategória:
1. Tesco-Global Áruházak Zrt.- Tesco Paralimpiai Mozgalom
2. Ringier Kiadó Kft.- KAPOCS - Karácsonyi Adományprogram Családoknak
3. Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.- Aegon Művészeti Díj Olvasni jó!

a
A Magyar Adományozói Fórum 4 további pályázó vállalat eredményeit ismerte el
különdíjjal: JUNIOR Különdíjban részesült a Szerencsejáték Zrt.- Játék határokkal
modell
projektje,
SENIOR
Különdíjat
kapott
az
Ericsson
Magyarország
Kommunikációs Rendszerek Kft.- Ericsson-díj a pedagógusoknak támogatói
programja, az Önkéntesség Különdíjat nyerte el a CIB Bank Zrt.- Stratégiai
együttműködés a mélyszegénység ellen kezdeményezése, valamint a MAF Közös
Értékteremtés Különdíját vehette át a CHINOIN Zrt.- Geotermikus energiára
alapozott távfűtési rendszer bővítése Veresegyházon programja.
forrás: nonprofit.hu
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segítsék

Bővebben a www.valtosav.hu oldalon

történelemmel, valamint ösztönözzék a

a

szembenézést

civil szféra aktivitását - közölte.

MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategória:
1. Ringier Kiadó Kft. - KAPOCS - Karácsonyi Adományprogram Családoknak
2. IFUA Horváth & Partners Kft.- Segítsünk a szaktudásunkkal, másokkal is
összefogva!
3. Coca-Cola HBC Magyarország Kft.- Coca-Cola Testébresztő Program
MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategória:
1. Henkel Magyarország Kft.- Léghajó Program
2. Tesco-Global Áruházak Zrt.- Tesco Paralimpiai Mozgalom
3. Coca-Cola HBC Magyarország Kft.- Coca-Cola Testébresztő Program

mail címen lehet.

Civil

A Magyar Adományozói Fórum díjait
nyerték el a társadalmi ügyeket
támogató vállalatok
2013. október 3-án adta át a Magyar Adományozói Fórum (MAF) a leginnovatívabb, a

forrás: nonprofit.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Létesítő okiratot meddig kell módosítani a Civil

törvénynek megfelelően?
Válasz: A módosítás határideje 2014. május 31.

a

