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Olvass tovább!

Sikeres volt a IV. Civil Véradás

Szeretném megköszönni a IV. Civil Véradáson megjelenő
Véradóknak, hogy önzetlenül segítettek, vérüket adták az arra
rászorulókért, a közösségért!
Azoknak is köszönöm, akik megpróbálták, de rajtuk kívülálló
okokból nem sikerült ezen a napom vért adniuk, a szándék a
fontos!

Olvass tovább!

JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK  
Az adószámmal nem rendelkező személy vagy szervezet részére a számla
kiállítási kötelezettségről

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(továbbiakban Áfa tv.) 169. §.a rendelkezik a számla kötelező
adattartalmáról, amely 2020. július 1-jével (de azt követően
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• Sikeres volt a IV. Civil Véradás
• JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK 

Az adószámmal nem rendelkező személy vagy szervezet részére a számla kiállítási kötelezettségről
• Április havi online képzéseinkre új időpontokban regisztrálhat
• Regisztráljon!  Az „Mi kis mozink” című kampány, egy több megjelenési alkalmat és felületet biztosító

lehetőség civil szervezetek számára, akár országos megjelenéssel (bemutatkozási és adó 1% gyűjtési lehetőség
egyben)
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sem) nem változott. 
Ennek megfelelően a számlán akkor kell a termék
beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének adószámát
feltüntetni, ha alanya az áfának (169. § d) pont). 
Az adószámmal nem rendelkező személy vagy szervezet
részére kiállított számlán csak a szervezet nevét és címét kell
feltüntetni (169. § e) pont). 
A fentiek alapján tehát amennyiben az érintett civil
klubnak, civil társaságnak vagy szervezetnek nincsen
adószáma, a számára terméket értékesítő vagy szolgáltatást
nyújtó adóalanynak adószám nélkül is ki kell állítania a számlát,
ha azt a civil klub/társaság/szervezet kéri [Áfa tv. 159. § (2)
bekezdés bb) pont].

Olvass tovább!

"A   Városi   Civil   Alap   2021.  
évi   pályázat   lehetőségeiről,   a  
pályázat benyújtásának módjáról"-
című onlineelőadás
az Előadás időpontjai: 
április 06. 13. 20. 27. (keddenként)
9:00 és 17:00 órai kezdettel

Olvass tovább!

"A   Falusi   Civil   Alap   2021.  
évi   pályázat   lehetőségeiről,   a  
pályázat benyújtásának módjáról"-
című onlineelőadás. 
az Előadás időpontjai: 
április 07. 14. 21. 28. (szerdánként)
9:00 és 17:00 órai kezdettel

Olvass tovább!

Tisztelt Civil Szervezeti
Képviselők!

 
A „Mi kis mozink…” című
kampány egy bemutatkozási

lehetőség és egyben segítség, adó
1% gyűjtéshez, az arra jogosult

civil szervezetek számára.
 

Készítsék el, szervezetük
bemutatkozó kisfilmjét! 

 https://www.youtube.com/
watch?v=aBm7bLcnSLk

Olvass tovább!

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az oldalainkra
juthat.

Kattintson duplán a szerkesztéshez

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a
Csongrád-Csanád megyei Civil Központ
Hírlevelére.
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