Mi tükörbe tudunk nézni!


2016-ban kapott – 100.162Ft - 1% -ból és szponzorációs kedvezménnyel tükörfalat sikerült
venni a gyerekeknek, mely nagyban segíti eredményesebb munkájukat. Köszönettel
vesszük, ha idén is kész vagy cselekedni és nem hagyod elveszni adód 1% -át!

ADÓSZÁMUNK: 18130391-1-41
Rendelkező nyilatkozat

Mi történik, ha nem ajánlom fel az 1% -ot
Amennyiben az adófizető állampolgár nem rendelkezik az egy százalék felajánlásáról, úgy az összeg
az állam pénztárába kerül, mint befizetett adó.
Mi történik, ha rendelkezem az adóm 1% -ával?
Ez esetben az adóbevalláskor beadott, szabályosan leadott adó 1% rendelkező nyilatkozatokat a
NAV összesíti, az egyes szervezetekre lebontja, és átutalja a felajánlott pénzt. Minden adófizető
felajánlása duplán számít! Az adó egy százalékát kétszer ajánlhatja fel: egyiket egy nonprofit
szervezetnek, a másikat egy egyháznak vagy költségvetési előirányzatnak, így 1+1%-ról
rendelkezhet.
Mit adok és mit kapnak a szervezetek?
Az adó 1% felajánlása Önnek, Neked semmibe sem kerül, csupán két perc, amíg kitölti a
rendelkező nyilatkozatot. Viszont ez a két perc sok sportoló, gyermek számára jelent segítséget.

Papír alapon
1. töltsd le a rendelkező nyilatkozatot
2. töltsd ki az adatokat értelemszerűen
1. a kitöltött nyilatkozatot tedd egy borítékba
2. a feladónál tüntesd fel a saját adószámodat
3. a ragasztáson átnyúlóan írd alá
postázd a lakcímed szerinti illetékes NAV kirendeltségnek vagy a NAV központi címére:
Nemzeti Adó-és Vámhivatal, 1449 Budapest
FONTOS! Nyilatkozata csak akkor érvényes, ha a borítékra ráírja nevét, lakcímét, adószámát
és a ragasztásnál ellátja aláírásával. Ezek az adatok nem kerülnek nyilvánosságra, mivel
adóbevallásán vagy munkáltatóján keresztül, vagy közvetlenül a NAV-hoz kerülnek.

Ügyfélkapun keresztül
1. lépj be az ügyfélkapu rendszerébe
2. a bal oldalon válaszd ki az eSZJA Portál menüpontot
3. kattints az 1+1% nyilatkozatáról szóló dobozra
4. azonosítsd magad (amennyiben hozzájárulsz, hogy megkaphassuk adataidat)
5. rendelkezz civil kedvezményezett részére: ide írhatod be adószámunkat:
6. 1 8 1 3 0 3 9 1 – 1 – 4 1
7. rendelkezz technikai számos kedvezményezett részére
8. mentés és beadás
A rendelkező nyilatkozat leadható az adóbevallással együtt vagy attól függetlenül.

Határidő: 2017. MÁJUS 22
(ha szeretsz mindent az utolsó percre hagyni, akkor neked május 20  )

KÖSZÖNJÜK! 

