Adó
A 1%
% felajjánlásssal idéén is se
egítsen
n!
Hogya
H
n aján
nlhatom
m fel aadóm 1%‐át?
1
?
Amennyib
A
ben szereetné felajjánlani addója 1%‐‐át, egy erre vonnatkozó rendelkez
r
ő
nyilatkoza
n
tot kell kitölte
enie. Azz üres forman
nyomtatváányt me
egkaphatja
munkáltat
m
tójától, a NAV‐tól vagy a w
www.beva
allom.hu oldalról
o
leetöltheti. A kitöltöttt
nyomtatvá
n
ányt egy lezárt borítékban
b
n adja átt munkáltatójánakk vagy he
elyezze az
a
adóbevallá
a
ását tartaalmazó nagy boríté kba, illetvve elektro
onikusan i s elküldhető a NAV
V
részére.
r
Hogy biztos jó helyre
e kerüljön
n a felaján
nlása, vála
asszon egyy jó ügyet:

Mátrix
M
Kö
özhasznú Alapítvá
ány
: 184722
Adószám
A
273‐1‐06
6
Az
A alapítváány 2003‐ó
óta évente
e tízezernéél több ráászoruló cssaládon,
idős ‐ egyyedülállón,, közösséggen segít.. A Cente
erke Adom
mányozó
Központba
K
n (www.ceenterke.hu
u) ruha – ciipő, élelmiszer adományozás
van.
v
Azz
alapíítvány
doktor
Gyógyító
Mesed
Csapata
(www.mes
(
sedoktor.hu
u) kórházzban fekkvő gyere
ekek‐és fe
elnőttek
gyógyulásá
g
át segíti, a Sterilházuk (www
w.sterilszob
ba.hu) gyó
ógyulást
támogató
t
mi és szocciális segítő
céllal jött létre. Adó 1% felaajánlása ígyy az egészzségvédelm
programok
p
kat támogaatja.

Orphe
eus Állatvvédő Egye
esület
Adószám: 184664654‐1
1‐06
Az állattmentő egyyesület 1999‐óta mű
űködik. Éveente 800 ku
utya és cicca
megme
entésében segít mind
den adó 1%
% felajánlóó. A www.e
ebangyal.hu
oldalon
n sok hasznos dolo
og mellett az örökbbe fogadható állato
ok
fénykép
pes adattlapjai elé
érhetőek. Az egyyesület oktatási és
é
szemléletformálóó program
mja a fele
elős állattaartást seggíti, így az
a
egyesület
e
ttámogatásaa még inkáább érdem es.

Angyali.h
A
hu Alapítvvány
Adószám
A
: 185169
995‐1‐06
6
Az
A Angyali.hu segítő csapata beteg
b
– né lkülöző gyermekek, családok,
közösségek
k
k számáraa juttat támogatástt. A jótékkonysági szervezet
s
kívánságte
k
ljesítő proggramja a www.angya
w
ali.hu oldalon ismerh
hető meg.
Az
A adó 1% felajánlókkkal közöse
en tesznekk az alapítvvány segítő
ői csodát.
A legaprób
bb felajánláás is óriási segítség.
s

Karitáció Alapítvvány
Adószám
m: 195600540‐1‐0
06
A gyermekmentőő, szociáális, egésszségvédellmi alapítvány fő
f
hócdoktoro
ok Program
m, melynekk célja, hoggy
tevékenyysége a Gyóógyító Boh
beteg, sérült
s
gyeermekek minél ha
amarabb a gyógyu
ulás útjárra
léphessen
nek. A bohhócdoktoro
ok a kliniká
ák, kórházzak, rendelő intézeteek
számára INGYENESSEK. Az alaapítványna
ak felajánloott adó 1%
% az egéssz
éves
é
gyógyyítást támo
ogatja. Infók a www.bbohocdoki..hu oldalon
n érhetők eel.

Az aadó 1% fe
elajánlása
a nagy seggítség, tá
ámogatássát hálásaan köszön
njük!
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RENDELK
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OZAT A BEFIZE
ETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓ

Felajánlásakor kérjjen segítséget könyvelő
őjétől! Támogatását hálá
ásan köszönjük!

yezett
3. Ha ön már beküldte az adóbevallását, d
de még nem rendelkezettt az adó 1% -ról: tegye borítékba a kedvezmény
elét,
mtatványt. A borítékra írja
a rá saját adóazonosító je
adószámot tartalmazzó (ezt a) lapot, vagy a kitöltött EGYSZA jelű nyom
atóság
majd zárja le és írja alá a ragasztáson átnyúllóan a borítékot. A borítékot postán vagy személyyesen juttassa el az adóha
20-ig. Rendelkezése így az
a adóbevallásától, illetve
e a munkáltatói
bármelyik ügyfélszolgálati irodájához május 2
adóelszámolástól függetlenül is érvényes.

2. Ha munkáltatói a
adómegállapítást kért: ttegye borítékba az adósz
zámot pontosan tartalmazzó lapot vagy a kitöltött EGYSZA
ékot.
jelű nyomtatványt. A borítékra írja rá saját ad
dóazonosító jelét, majd zá
árja le és írja alá a ragaszztáson átnyúlóan a boríté
Adja le a borítékot a munkahelyén legkésőbb
b május 10-ig.

Mátrix Közha
asznú Alapítvány
y, adószám: 18472
2273-1-06

Felajánlásakor kérjen segítséget könyvelőjétől! Támogatását hálásan köszönjük!

3. Ha ön már beküldte az adóbevallását, de még nem rendelkezett az adó 1% -ról: tegye borítékba a kedvezményezett
adószámot tartalmazó (ezt a) lapot, vagy a kitöltött EGYSZA jelű nyomtatványt. A borítékra írja rá saját adóazonosító jelét,
majd zárja le és írja alá a ragasztáson átnyúlóan a borítékot. A borítékot postán vagy személyesen juttassa el az adóhatóság
bármelyik ügyfélszolgálati irodájához május 20-ig. Rendelkezése így az adóbevallásától, illetve a munkáltatói
adóelszámolástól függetlenül is érvényes.

2. Ha munkáltatói adómegállapítást kért: tegye borítékba az adószámot pontosan tartalmazó lapot vagy a kitöltött EGYSZA
jelű nyomtatványt. A borítékra írja rá saját adóazonosító jelét, majd zárja le és írja alá a ragasztáson átnyúlóan a borítékot.
Adja le a borítékot a munkahelyén legkésőbb május 10-ig.

Angyali.hu Alapítvány, adószám: 18516995-1-06

1. Ha Ön számítógépes programmal vagy kézzel tölti ki az adónyilatkozatát: ha
adóbevallását (önadózó) vagy ha az egyszerűsített (adóhatósági) adóbevallást választotta;
töltse ki az EGYSZA jelű lapot és csatolja a bevallásához vagy nyilatkozatához. Kitöltéskor
az adószám pontos megadására ügyeljen, hiszen csak így lesz érvényes a felajánlása.

A kedvezményezett neve: ____________________________________________
(kitöltése nem kötelező)

A kedvezm
ményezett neve: ___
_________________
________________
____________
(kitöltése n
nem kötelező)

1. Ha Ön számítógé
épes programmal vagy kézzel tölti ki az adóny
yilatkozatát:
ha adóbevallását (ön
nadózó) vagy ha az egysszerűsített (adóhatósági) adóbevallást
választotta; töltse ki az EGYSZA jelű lapot éss csatolja a bevallásához
z vagy
öltéskor az adószám pontos megadására ügyeljen
n, hiszen csak
nyilatkozatához. Kitö
így lesz érvényes a felajánlása.

A kedvezményezett technikai száma:

A kedvezm
ményezett technikai száma:

1 8 5 1 6 9 9 5 - 1 - 0 6

--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

A kedvezményezett adószáma:

Felajánlásakor kérjen segítséget könyvelőjétől! Támogatását hálásan köszönjük!

Felajánlásakor kérjjen segítséget könyvelő
őjétől! Támogatását hálá
ásan köszönjük!

1 8 4 7 2 2 7 3 - 1 - 0 6

3. Ha ön már beküldte az adóbevallását, de még nem rendelkezett az adó 1% -ról: tegye borítékba a kedvezményezett
adószámot tartalmazó (ezt a) lapot, vagy a kitöltött EGYSZA jelű nyomtatványt. A borítékra írja rá saját adóazonosító jelét,
majd zárja le és írja alá a ragasztáson átnyúlóan a borítékot. A borítékot postán vagy személyesen juttassa el az adóhatóság
bármelyik ügyfélszolgálati irodájához május 20-ig. Rendelkezése így az adóbevallásától, illetve a munkáltatói
adóelszámolástól függetlenül is érvényes.

3. Ha ön már beküldte az adóbevallását, d
de még nem rendelkezettt az adó 1% -ról: tegye borítékba a kedvezmény
yezett
mtatványt. A borítékra írja
a rá saját adóazonosító je
elét,
adószámot tartalmazzó (ezt a) lapot, vagy a kitöltött EGYSZA jelű nyom
majd zárja le és írja alá a ragasztáson átnyúllóan a borítékot. A borítékot postán vagy személyyesen juttassa el az adóha
atóság
20-ig. Rendelkezése így az
a adóbevallásától, illetve
e a munkáltatói
bármelyik ügyfélszolgálati irodájához május 2
adóelszámolástól függetlenül is érvényes.

A kedvezm
ményezett adószáma
a:

2. Ha munkáltatói adómegállapítást kért: tegye borítékba az adószámot pontosan tartalmazó lapot vagy a kitöltött EGYSZA
jelű nyomtatványt. A borítékra írja rá saját adóazonosító jelét, majd zárja le és írja alá a ragasztáson átnyúlóan a borítékot.
Adja le a borítékot a munkahelyén legkésőbb május 10-ig.

Karitáció Alapítvány, adószám: 19560540-1-06

1. Ha Ön számítógépes programmal vagy kézzel tölti ki az adónyilatkozatát: ha
adóbevallását (önadózó) vagy ha az egyszerűsített (adóhatósági) adóbevallást
választotta; töltse ki az EGYSZA jelű lapot és csatolja a bevallásához vagy
nyilatkozatához. Kitöltéskor az adószám pontos megadására ügyeljen, hiszen csak így
lesz érvényes a felajánlása.

2. Ha munkáltatói a
adómegállapítást kért: ttegye borítékba az adósz
zámot pontosan
tartalmazó lapot vag
gy a kitöltött EGYSZA jelű
ű nyomtatványt. A boríték
kra írja rá saját
adóazonosító jelét, m
majd zárja le és írja alá a ragasztáson átnyúlóan a borítékot. Adja le a
borítékot a munkahe
elyén legkésőbb május 10
0-ig.

Orpheus Álla
atvédő Egyesülett, adószám: 18464
4654-1-06

1. Ha Ön számítógé
épes programmal vagy kézzel tölti ki az adóny
yilatkozatát: ha
adóbevallását (önad
dózó) vagy ha az egyszerrűsített (adóhatósági) adó
óbevallást választotta;
töltse ki az EGYSZA
A jelű lapot és csatolja a b
bevallásához vagy nyilatk
kozatához. Kitöltéskor az
adószám pontos me
egadására ügyeljen, hisze
en csak így lesz érvényes
s a felajánlása.

A kedvezményezett neve: ____________________________________________
(kitöltése nem kötelező)

1 9 5 6 0 5 4 0 - 1 - 0 6

A kedvezm
ményezett neve: ___
_________________
________________
____________
(kitöltése n
nem kötelező)

A kedvezményezett adószáma:

A kedvezményezett technikai száma:

1 8 4 6 4 6 5 4 - 1 - 0 6

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezm
ményezett technikai száma:

A kedvezm
ményezett adószáma
a:

RENDELK
KEZŐ NYILATKO
OZAT A BEFIZE
ETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓ
ÓL

