
Megjelenítési probléma esetén a hírlevél a böngészőben is megtekinthető. 

  

2017. április 

 

A civil szervezetek gazdálkodásának, számvitelének, adózásának szabályai - 

képzés 

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs 

Centrum a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával képzést szervez, melyre 

tisztelettel meghívjuk Önt. A képzés címe: A civil szervezetek gazdálkodásának, számvitelének, 

adózásának szabályai A képzés időpontja: 2017. május 04. (csütörtök) 10.00-14.00 óra A képzés 

helyszíne: Miskolc Városháza Díszterem (3525 Miskolc M. J. Város Önkormányzat Városház tér 8.) … 

Tovább olvasás. 

 

Közelgő határidők 

Május 22.   1+1 % Személyi jövedelemadó felajánlás Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az 

összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb május 22-ig az 

szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a 

megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely 

technikai számmal rendelkező egyháznak, vagy a … 

Tovább olvasás. 
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Gyakran ismételt kérdések a beszámolóról (frissítve: 2017. április) 

  A civil szervezetek, valamint az erre kötelezett egyéb nonprofit szervezetek (pl. közalapítványok) 

kötelesek minden év május 31-ig elkészíteni (és elfogadni), valamint letétbe helyezni az előző üzleti évről 

szóló számviteli beszámolójukat. A beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az 

éves összes bevétel (az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, 

valamint a könyvvezetés módja határozza meg.  … 

Tovább olvasás. 

 

Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1%-ával! 

Megtiszteltetésnek vesszük, ha adója 1 %-ával támogatja az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületet. 

Adószámunk: 19336480-1-05 

Tovább olvasás. 

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ EFOTT FESZTIVÁLON 

VALÓ MEGJELENÉSRE 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), illetve az Egyetemisták és Főiskolások 

Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) a társadalmi önszerveződések fontos ifjúsági, szociális és 

kulturális szerepét felismerve pályázatot ír ki civil-, társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, 

felsőoktatási intézmények, és a mellettük tevékenykedő ifjúsági szervezetek, határontúli szervezetek, 

valamint az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek részére az 

EFOTT fesztiválon történő megjelenésre.  

Tovább olvasás. 

 

  

Leiratkozás 

 

ERKE Civil Információs Centrum 
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