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E számunk tartalmából…

2016. április 6. 17 óra
XIV. kerületi jogi fórum Zugló Önkormányzatával

1% kisokos

2016. április 13. 17 óra
Pénzügyi fórum – Pénzügyi beszámoló elkészítését segítő tájékoztató. Jelentkezés:

Aktuális pályázatok

cic@szazadveg.hu

Események

2016. április 18. 17 óra
III. kerületi jogi fórum Óbuda Önkormányzatával
2016. április 25. 17 óra
Jogi fórum – alapszabály módosítás Ptk-nak megfelelően. Jelentkezés: cic@szazadveg.hu

1% kisokos

1. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak
a civil szervezetnek, amely részesülni akar az
1 %-ból?



a) A következő civil szervezetek részesülhetnek az
adózók 1%-os felajánlásaiból:





Budapesti Civil Információs Centrum
.

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Mészáros Orsolya
Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
Honlap: http://szazadveg.hu/foundation/civil
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.
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!



az
egyesülési
jogról,
a
közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről
és
támogatásáról
szóló
törvény (a továbbiakban: Civil. Tv.) szerinti
egyesület (kivéve a pártot, biztosító
egyesületet, munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti szervezetet), amelyet a
bíróság
a
magánszemély
rendelkező
nyilatkozata évének első napja előtt
legalább két évvel, és
alapítvány,
közalapítvány,
amelyet
a
magánszemély rendelkező nyilatkozata
évének első napja előtt legalább két évvel
vett nyilvántartásba a bíróság,



ismerje meg alaposan az 1996. évi CXXVI.
Törvényt a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról (az
esetleges utólagos módosításokkal együtt);
ismertesse meg potenciális támogatóival az
1% felajánlásának lehetőségét, és
mindenképpen hozza tudomásukra az
adószámát;
ellenőrizze, hogy a szervezet megadott
neve, adószáma és székhelye pontos
megfelelője a hivatalos, nyilvántartott
adatoknak a NAV regisztrált szja 1%-os
kedvezményezettek listájában;

További, bővebb információ itt!

ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint
közhasznú
tevékenységet
végez,
továbbá
alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Civil
tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek;
2. Mit tegyen tehát az a civil szervezet, amely
kedvezményezett kíván lenni?
A magánszemélyek személyi jövedelemadójának
1%-ából részesülni kívánó szervezet:

előzetesen regisztráltassa magát a
NAV-nál! (Az adóhatóság a 2015. évtől
kezdve, minden év január 1-jén a
honlapján teszi közzé az adott rendelkező
évben
felajánlásra
jogosult
kedvezményezettek
adószámát,
nevét,
székhelyét.)

forrás: nonprofit.hu

Hírek a CIC
tájáról
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Információs

Civil

A Vodafone legmeghatóbb jó cselekedete

Centrum

honlapja:
http://szazadveg.hu/f
oundation/civil

2016-ben

pénzügyi

témakörben
folyamatosan
személyes
órákat.

tartunk

tanácsadó

Jelentkezni

cic@szazadveg.hu
címen lehet.

a

A Vodafone Magyarország “Tudástár a beszéd- és mozgásképtelen
gyermekek és fiatalok rehabilitációjában” programja nyerte el a zsűri
különdíját a „Legmeghatóbb jó cselekedet” kategóriában a 3 Jó
Cselekedet pályázat 2016-os díjátadóján. A tudástár célja, hogy az
informatikát és a mobiltechnológiát segítségül hívva megteremtse a
kommunikáció, a tanulás, sőt, akár a munkavégzés lehetőségét is azon
gyermekek és fiatalok számára, akik sem mozogni, sem beszélni nem
képesek.
„A nagyvállalatok társadalmi jelenléte egyben kötelezettséget is jelent.
Mindannyiunktól megköveteli, hogy üzleti tevékenységünket a
társadalom számára hasznos értékek mentén szervezzük” – mondta
Suba János, a Vodafone Magyarország Vállalati kommunikációs
igazgatója. „A halmozottan sérült, tartósan beteg vagy speciális
nevelési igényű fiatalok számára az internet és a mobiltechnológia a
kapcsolattartás, szórakozás, sőt, akár a munka szinte kizárólagos
eszközévé válhat, amely ajtót nyit a világra. A Vodafone Magyarország
Alapítvány örömmel támogatta a Programot, és büszkék vagyunk
annak sikerére.”
Az idén második alkalommal megrendezett, 3 Jó Cselekedet
elnevezésű versenyt szervező GAP Média Kft. legfőbb célja, hogy az
arra
érdemes
ügyek
megkapják
az
őket
megillető
nyilvánosságot és elismerést, inspirálva más vállalatokat is a jó
példa követésére.

Nem csak civil…
Vezess Coca-Cola gyárat!

Környezetvédelem

Virtuális Coca-Cola gyárat irányíthatnak
az idén 20. alkalommal megrendezésre
kerülő országos Diák Menedzsment
Bajnokság résztvevői.

Betiltották
Hamburgban
az
egyszerhasználatos kapszulás kávék
forgalmazását és használatát.

A
különleges
játékban
résztvevő
egyetemistáknak
és
főiskolásoknak
cégvezetőként kell az értékesítést és a
termelést érintő, különböző stratégiai
kérdésekben döntéseket hozniuk, szem
előtt
tartva
a
megtérülés
és
nyereségesség kérdéseit is.
Bővebben itt!

A rendelkezés azért született, mert a
kapszulás kávék kiemelkedően nagy
hulladékot termelnek, illetve nem
újrahasznosítható a csomagolásuk.
A kapszulák természetre gyakorolt
károsságát az is jól jellemzi, hogy egy
6 grammos kapszulában 3 gramm
kávé van, így aránytalanul sok
hulladék képződik az eladott termék
után.

forrás:socialbranding.hu

Forrás:tisztajovo.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Kinek kötelező elektronikus úton benyújtania a

törvényszék felé a változás-bejelentő adatlapot?

Válasz: Azon szervezeteknek, akik közhasznú jogállásúak,
forrás: socialbranding.hu

vagy azt szeretnék kérelmezni. Illetve akik ügyvéddel
járnak el, továbbá országos sportági szakszövetségeknek.

