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RENDKÍVÜLI HÍR
Éjfélig meghosszabbította a NAV az szja-bevallás és az 1+1%-os rendelkezés határidejét
2020. május 21-én, azaz ma éjfélig még megtekinthetők, módosíthatók, jóváhagyhatók az
szja-bevallási tervezetek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eSZJA rendszerében. A
határidő meghosszabbítását a tegnap éjszakai bizonytalan működés indokolja. A NAV ezzel
biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a számára készült bevallási tervezethez, és valamennyi
rendelkezni kívánó adózó támogathassa az általa kiválasztott civil szervezetet, technikai
számos vallási közösséget, illetve a Nemzeti Tehetség Programot. Az eSZJA rendszer mai
újranyitásának időpontjáról közleményben értesítjük az adózókat.
(Forrás: nav.gov.hu)

BEVALLÁSOK, BESZÁMOLÓK, HATÁRIDŐK
- Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (TAONY) határideje: 2020. május 31. (A
határidő vasárnapra esik, a rákövetkező első munkanap június 1. hétfő)
- 2018. évben kapott SZJA 1% hozzájárulás felhasználásának (18KOZ) közzététele
határideje: 2020. május 31. (A határidő vasárnapra esik, a rákövetkező első munkanap június
1. hétfő)
- Kötelező statisztikai adatszolgáltatás (KSH Elektra) határideje: 2020. június 10. (szerda)
- 2019. évről szóló éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásának és
közzétételének határideje: 2020. szeptember 30.
- Társasági adóbevallás és teljesítés határideje: szeptember 30.
- Helyi iparűzési adó és a helyi adók bevallásának, illetve teljesítésnek határideje: szeptember
30.

HÍREK
Gyógyászati segédeszközök kiváltása e-recepttel
Május 6-ától e-recepttel is kiválthatók a gyógyászati segédeszközök, így a vércukormérő
tesztcsíkok a gyógyszertárakban. Az ezzel kapcsolatos kommunikáció már megkezdődött,
valamint készült egy rövid tájékoztató videó.

Facebook, Youtube felületen, valamint letölthető formátumban az alábbi linkeken érhető el
a videó:
Facebook
(megosztható): https://www.facebook.com/kormanyzat/videos/1153408811717892/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ioPS0N6PIIY
(Forrás: www.civil.info.hu)
Megalakultak a Nemzeti Együttműködési Alap új testületei
A civil szervezetek működését és szakmai programjainak támogatását biztosító finanszírozási
forma, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) újonnan megalakult testületeinek 54 tagja
közül 18 tagot az elektori választás során civil szervezetek választottak meg, 36 tagot az
Országgyűlés, valamint az illetékes miniszterek delegáltak.
A Tanács új elnöke Dr. Kondra Laura, aki jól ismeri a területet és komoly tapasztalattal
rendelkezik a civil pályázatokat illetően, hiszen két cikluson keresztül látta el a NEA Nemzeti
összetartozás kollégium elnöki feladatait. Szakértelmét és tapasztalatait hasznosítva,
társadalmi
szerepvállalás
keretében
eredményesen
tud
hozzájárulni
az
értékteremtő civil szervezetek tevékenységének támogatásához.
A NEA új testületei 2020. április 7. napjától megkezdték működésüket. A civil területért
felelős miniszterelnökségi helyettes államtitkár, Szalay-Bobrovniczky Vince a miniszteri
megbízóleveleket a járványügyi helyzetből adódóan postán továbbította az összes testületi
tagnak.
A NEA testületi tagokról az alábbi linken tájékozódhatnak:
http://civil.info.hu/lo/web/nea/szervezet
(Forrás: civil.info.hu)
Figyelemfelhívás a Civil Marketing Kft. megtévesztő megkereséseivel kapcsolatban!
Az elmúlt napokban ismételten több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalhoz,
mely szerint:
- a Civil Marketing Kft. telefonon keresi meg a civil szervezeteket azzal az indokkal, hogy ők
vizsgálják felül, javítják ki az éves beszámolót, VAGY
- a Civil Marketing Kft. az OBH-ra hivatkozva keresi meg a civil szervezeteket azzal, hogy
ellenszolgáltatás fejében az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség
szerint javítják.
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az OBH és a bíróságok, sem a Civil Marketing Kftvel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötöttek együttműködési megállapodást a
beszámolók ellenőrzésére és felülvizsgálatára!

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában,
érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét
sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre.
(Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-civil-marketingkft-megteveszto-megkereseseivel)

PÁLYÁZAT
Tájékoztatás a NEMZ-KUL-20 és NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok
visszavonásáról és új felhívásról
A Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre való
tekintettel a NEMZ-KUL-20 és a NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok a
központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek
enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a
veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3.
§ (2) pontja alapján visszavonásra kerülnek.
A Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről kiadott
kormányrendeletekben előírt korlátozások vonatkoznak a nemzetiségi táborokra, közösségi
célú programok megvalósítására is. Az új koronavírus-járvány miatt bekövetkezett
veszélyhelyzet, valamint annak gazdasági és egyéb hatásainak enyhítése érdekében a
Kormány határozott lépéseket tesz.
A Támogató a NEMZ-KUL-20 és NEMZ-TAB-20 pályázati kategóriák visszavonásával
egyidejűleg a magyar kis- és középvállalkozások erősítése és a magyar gazdaság élénkítése
érdekében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága meghirdeti a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási
tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása megnevezésű (NEMZ-BER-20
azonosítószámú) felhívását. A felhívás szövege Magyarország Kormánya és a támogatásokat
kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, az alábbi linkeken érhető el:
https://bgazrt.hu/hazai-nemzetisegi-tamogatasok-2020/
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a visszavont pályázati kategóriákban részt vevő pályázók
2021. évi támogatási igényeit – amennyiben a költségvetési keretek lehetővé teszik –
igyekszünk kiemelten kezelni. Azon pályázók részére, akik kizárólag a visszavont pályázati
kategóriákban pályáztak, a befizetett pályázati díj visszafizetésre kerül.
(Forrás: https://bgazrt.hu/tajekoztatas-a-nemz-kul-20-es-nemz-tab-20-azonositoszammalmeghirdetett-palyazatok-visszavonasarol-es-uj-felhivasrol/)

