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Segíts! Ments meg 3 életet! Legyél Te is hős!
Minden véradót egyéni ajándékkal várunk, a résztvevő civil szervezeteket külön is
jutalmazzuk.
Az a három szervezet, amelynek a legtöbb tagja, segítője, önkéntese ad vért pénzjutalomban
részesül!
Első hely: 30.000 Ft, második hely: 15 000 Ft; harmadik hely: 10 000 Ft.

PÁLYÁZATOK
NEA 2021
A Nemzeti Együttműködési Alap 2020. október 12-én jelenteti meg normatív, összevont és
egyszerűsített pályázatainak felhívását. Ne pályázzanak rutinból, sok változás várható!A
pályázati kiírások egyszerre jelennek majd meg, de a korábbi évek gyakorlata szerint
egyszerűsített pályázat beadására várhatóan csak az összevont pályázatok beadási
határidejét követően kerül majd sor (min. 30 nappal később). A pontos beadási határidőket a
pályázati kiírások tartalmazzák majd.
A pályázatokat már nem az EPER felületen, hanem a Nemzetpolitikai Informatikai
Rendszeren (NIR) keresztül kell majd benyújtani.
Az egyszerűsített pályázatok támogatási összeg felső határa 300.000 Ft-ra emelkedett. E
pályázati kategóriában nincs szakmai bírálat csak a pályázók jogosultságát, illetve a formai
megfelelősséget ellenőrzi a Támogatáskezelő.
„Ön választ, mi segítünk”
2020. szeptember 14-én ismét elindult a Tesco helyi közösségeket támogató pályázati
programja, az „Ön választ, mi segítünk”. A pályázatra olyan szervezetek, baráti közösségek és
alapítvánnyal nem rendelkező bölcsődék, óvodák és iskolák, továbbá nonprofit kis- és
középvállalkozások, társasházak és lakásszövetkezetek jelentkezését is várják, akik
kezdeményezésükkel a helyi közösség életének fejlődéséhez járulnának hozzá. A 8. forduló
újdonsága, hogy "COVID egészségügyi kezdeményezések" kategóriában is lehet pályázni,
melynek célja a járvány következtében különösen rászorulóvá váló csoportok megsegítése. A
pályázók 2020. október 14-ig, a program weboldalán keresztül adhatják be jelentkezésüket.
További információk elérhetők a program honlapján: https://tesco.hu/kozosseg/.

AKTUÁLIS
Figyelemfelhívás közeli határidőre – 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani a 2019. évi
beszámolókat
Az elektronikus eljárásra kötelezett civil szervezetek beszámolói 2019. tárgyévre a PK-541
(Beszámoló egyszeres könyvvitel 2019. év), illetve a PK-542 (Beszámoló kettős könyvvitel
2019. év) nyomtatványokon nyújthatók be, elektronikus úton – Cégkapun vagy Ügyfélkapun
– keresztül.
A nyomtatványok és a kitöltési útmutató innen tölthető le: https://birosag.hu/eljarasoknyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok.
Az elektronikus eljárásra nem kötelezett civil szervezeteknek továbbra is lehetőségük van a
beszámolók papír alapú benyújtására az elektronikus benyújtásra szolgáló nyomtatványok
használatával.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi „P” jelű, papír alapú benyújtásra szolgáló
nyomtatványok 2019. december 23. napjával kivezetésre kerültek, így a beszámolót ezen
űrlapokon joghatályosan már nem lehet benyújtani.
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdése, valamint 59. §-a alapján a 2019. évben induló üzleti évtől a civil szervezet
egyszerűsített éves beszámolója a PK-542 (Beszámoló kettős könyvvitel 2019. év)
nyomtatványba beépített mérleg és az eredménykimutatás mellett – a 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.) vonatkozó előírásai figyelembevételével – a Számviteli törvény szerinti
kiegészítő mellékletet is kell, hogy tartalmazza. A szervezet által elkészített kiegészítő
mellékletet pdf-formátumban tudják a nyomtatványhoz csatolni.
Az ÁNYK-programmal, a nyomtatványok telepítésével, a beküldés menetével és az érkező
visszajelzésekkel kapcsolatban hasznos információkat és részletes gyakorlati leírásokat itt
találhatnak: https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatostajekoztato/gyik/beszamolo-benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek.
Javasoljuk, hogy a beszámolókat a gyorsabb feldolgozás érdekében elektronikus úton küldjék
meg az OBH részére! A beszámolók benyújtásával kapcsolatos kérdéseikkel vagy
problémáikkal Ügyfélszolgálati Irodánkat a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen, illetve a
+36 1 354 4165, +36 1 354 4115 és +36 1 354 4295 telefonszámokon érik el.
(Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-kozeli-hataridore2020-szeptember-30-ig-kell)

Szja 1%! A regisztrációhoz szükséges 20EGYREG benyújtási határideje 2020. szeptember
30.!
Letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról a 20EGYREG jelű adatlap, amit
azoknak a civil szervezeteknek kell beadniuk, akik 2021-től igényt tartanak magánszemélyek
1%-os felajánlásaira, és korábban még nem regisztráltak.
Az adatlapot 2020. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a
szervezet a regisztráció évét követő évtől, azaz 2021-től igényt tart magánszemélyek 1%-os
felajánlásaira. Az előzetes regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az
adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban.
A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már
regisztrált civil kedvezményezett, nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.
Az adatlap 2020. szeptember 30-ai határideje jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem
vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági
kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett
nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást. (a 20EGYREG kitöltési útmutatója)
Határidőn túl is benyújtható az adatlap, ha a civil kedvezményezett
- jogutódlással megszűnik, vagy a jogutód szervezet a civil kedvezményezettből kiválással
létrejön, mivel a jogutód szervezet nem válik automatikusan civil kedvezményezetté,
- azt jelenti be, hogy már nem felel meg a regisztráció feltételeinek,
- másik belföldi pénzforgalmi számlaszámot kíván megjelölni az szja számára felajánlott 1%ának fogadására.
A NAV honlapján a következő linken elérhető a 2020-ban érvényes regisztrációval
rendelkező civil kedvezményezettek listája:
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2020
(Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Szja_1___A_regisztrac20200928
.html)

