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Számlaadat-szolgáltatás Számlaadat-szolgáltatás 

2020. július 1-től változtak az Áfa törvény számlaadat-szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó2020. július 1-től változtak az Áfa törvény számlaadat-szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó

szabályai, megszűnt a 100 ezer forint áfatartalomra vonatkozó korábbi értékhatár. Innentőlszabályai, megszűnt a 100 ezer forint áfatartalomra vonatkozó korábbi értékhatár. Innentől

minden olyan számláról adatot kell majd szolgáltatni a NAV részére, amit egy adóalany egy másikminden olyan számláról adatot kell majd szolgáltatni a NAV részére, amit egy adóalany egy másik

belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről (kivéve a Közösségen belülibelföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről (kivéve a Közösségen belüli

termékértékesítést) bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül. A regisztráció és atermékértékesítést) bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül. A regisztráció és a

kötelező adatszolgáltatás a cégekre, az egyéni vállalkozókra, az alapítványokra és azkötelező adatszolgáltatás a cégekre, az egyéni vállalkozókra, az alapítványokra és az

egyesületekre egyaránt vonatkozik!egyesületekre egyaránt vonatkozik!

Tekintettel arra, hogy a COVID-19 járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején elrendelt szigorúTekintettel arra, hogy a COVID-19 járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején elrendelt szigorú

korlátozások jelentősen akadályozták az adózókat az új jogszabályi kötelezettségre történőkorlátozások jelentősen akadályozták az adózókat az új jogszabályi kötelezettségre történő

felkészülésben, a NAV szankciómentességet biztosít a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségüketfelkészülésben, a NAV szankciómentességet biztosít a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségüket

nem, vagy nem megfelelően teljesítők részére a 2020. július 1. és 2020. szeptember 30.nem, vagy nem megfelelően teljesítők részére a 2020. július 1. és 2020. szeptember 30.

közöttiközötti  időszakban.időszakban.

Bővebben...Bővebben...
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E.On Pro Bono Program 2020E.On Pro Bono Program 2020

Az E.ON csoport az Önkéntes Központ Alapítvány közreműködésével pályázatot hirdetAz E.ON csoport az Önkéntes Központ Alapítvány közreműködésével pályázatot hirdet

magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatásmagyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás

felhasználására. A vállalat olyan szervezetek jelentkezését várja, amelyek megfelelő kapacitássalfelhasználására. A vállalat olyan szervezetek jelentkezését várja, amelyek megfelelő kapacitással

és motivációval rendelkeznek szervezetük egy-egy programjának vagy működési területénekés motivációval rendelkeznek szervezetük egy-egy programjának vagy működési területének

átfogó fejlesztése tekintetében. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek az alább nevesítettátfogó fejlesztése tekintetében. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek az alább nevesített

tudások felhasználásával kívánnak komplex fejlesztést megvalósítani (a felsorolás nem teljes körű,tudások felhasználásával kívánnak komplex fejlesztést megvalósítani (a felsorolás nem teljes körű,

csupán tájékoztató jellegű):  csupán tájékoztató jellegű):  

- projektek tervezése, előkészítése, menedzselése, monitorozása- projektek tervezése, előkészítése, menedzselése, monitorozása

- üzleti modellezés- üzleti modellezés

- tanácsadás komplex HR-es témákban- tanácsadás komplex HR-es témákban

- szervezetfejlesztési tanácsadás- szervezetfejlesztési tanácsadás

- kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása- kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása

- eligazodás a közösségi és online médiában- eligazodás a közösségi és online médiában

- kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése stb.- kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése stb.

Az online jelentkezési lapotAz online jelentkezési lapot 2020. július 24. (péntek) 18:00  2020. július 24. (péntek) 18:00 óráig, az alábbióráig, az alábbi  LINKRELINKRE

KATTINTVAKATTINTVA  lehet benyújtani.lehet benyújtani.

Bővebben...Bővebben...
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Pályázat Fogyatékosság-barát Munkahely díjraPályázat Fogyatékosság-barát Munkahely díjra

Ha Ön munkáltatóként tesz azért, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásiHa Ön munkáltatóként tesz azért, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási

lehetőségei javuljanak és folyamatosan fejleszti az érintettek toborzásával, foglalkoztatásával,lehetőségei javuljanak és folyamatosan fejleszti az érintettek toborzásával, foglalkoztatásával,

megtartásával kapcsolatos gyakorlatait, jelölje munkahelyét a Fogyatékosság-barát Munkahelymegtartásával kapcsolatos gyakorlatait, jelölje munkahelyét a Fogyatékosság-barát Munkahely
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Elérhetőségeink Elérhetőségeink 

Keressenek minketKeressenek minket
a Facebook-ona Facebook-on
(Civil Közösségi Szoláltató Központ(Civil Közösségi Szoláltató Központ
- Budapest) is!- Budapest) is!

  
MunkatársakMunkatársak::
Bálint Eszter VandaBálint Eszter Vanda
Horváth NoémiHorváth Noémi
Pintér GyörgyPintér György
Szilágyiné Pusztai JúliaSzilágyiné Pusztai Júlia

CímCím::
1037 Budapest,1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.Hidegkuti Nándor u. 8–10.

  
TelefonTelefon::
+36 1 479 5297+36 1 479 5297
+36 1 398 8794+36 1 398 8794

Mobil:Mobil:
+36 20 445 4105+36 20 445 4105

EmailEmail::
cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu

elismerésre! Az elismerést a Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be azzal a céllal, hogyelismerésre! Az elismerést a Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be azzal a céllal, hogy

elősegítse az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatókelősegítse az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók

egymásra találását, valamint ösztönözze és elismerje azon szervezeteket, akik folyamatosegymásra találását, valamint ösztönözze és elismerje azon szervezeteket, akik folyamatos

fejlesztéseket valósítanak meg a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberekfejlesztéseket valósítanak meg a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek

foglalkoztatása terén. foglalkoztatása terén. 

Határidő: Határidő: 2020. július 31.2020. július 31.

Bővebben...Bővebben...
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Dobd ki a szemetest!Dobd ki a szemetest!

Szeretné csökkenteni a háztartásában keletkező hulladékmennyiséget, de nem tudja, hogyan isSzeretné csökkenteni a háztartásában keletkező hulladékmennyiséget, de nem tudja, hogyan is

kezdjen bele, esetleg elakadt valahol? Július végén Tóth Andi (a Háztartásom Hulladék Nélkül címűkezdjen bele, esetleg elakadt valahol? Július végén Tóth Andi (a Háztartásom Hulladék Nélkül című

blog és a Dobd ki a szemetest! című könyv szerzője, valamint a JÖN Alapítvány szakértője) látogatblog és a Dobd ki a szemetest! című könyv szerzője, valamint a JÖN Alapítvány szakértője) látogat

majd el a Kortárs Építészeti Központba, aki részletesen mesél a zero waste életvezetésről, ésmajd el a Kortárs Építészeti Központba, aki részletesen mesél a zero waste életvezetésről, és

lépésről lépésre segít abban, hogy akár a saját otthonunkat is környezetbaráttá éslépésről lépésre segít abban, hogy akár a saját otthonunkat is környezetbaráttá és

hulladékmentessé tegyük.  hulladékmentessé tegyük.  

Időpont: Időpont: 2020. július 30., 19:00-20:302020. július 30., 19:00-20:30

Helyszín: Helyszín: KÉK- Contemporary Architecture CentreKÉK- Contemporary Architecture Centre (1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.) (1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.)

Bővebben...Bővebben...
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Kövessen FacebookonKövessen Facebookon!!

 Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés                                                                                      
Leiratkozás a hírlevélrőlLeiratkozás a hírlevélről
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