Ezzel a nyilatkozattal a civil szervezeteknek adott 1% mellett felajánlhatja
személyi jövedelemadója másik 1%-át is a Magyarországi Evangélikus Egyház
társadalmi szolgálatának támogatására. Ha egyházunk javára is rendelkezik,
duplán támogatja embertársait!

Jézus tanítványaiként, az állami és egyházi törvények keretfeltételei között,
küldetésünk, elhívásunk alapján végezzük a ránk bízott szolgálatot a világban.
Ha Ön is segít nekünk, áthatóvá tudjuk tenni azt, amiért mi, evangélikusok mások,
többek és jobbak vagyunk ebben a munkában.
A gyülekezeteinkben és közösségeinkben folyó értékközvetítő munkáról;
az óvodákban, iskolákban működő, szeretet vezérelte nevelésről és színvonalas
oktatásról; a fogyatékkal élők és idősek gondozásáról; a rászoruló családok,
a hajléktalanok, a bántalmazott anyák és gyermekeik segítéséről folyamatosan
tájékozódhatnak a www.evangelikus.hu honlapon.
Mindent megteszünk azért, hogy láthatóan evangélikussá váljon az az 1%,
amelyet Ön egyházunknak ajánl fel.
Magyarországi
E vangél ik us E gyház

evangelikus.hu
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

R E NDE L K E ZE M ADÓM E GYHÁZI 1%- ÁR ÓL .
A kedvezményezett technikai száma, neve:
Magyarországi Evangélikus Egyház
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RENDELKEZEM ADÓM CIVIL 1%-ÁRÓL IS.
Az adózó neve:
Az adózó postai/elektronikus címe:
A kedvezményezett adószáma:

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
1.§ (6) Az adózó a rendelkező nyilatkozaton rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét a
4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettel közöljék.

Segítünk abban, hogy egyszerűen, egyazon nyomtatványon egy választott civil szervezet javára is rendelkezhessen.
Ez lehet társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi,
egyéb kulturális, illetve alkotó vagy előadóművészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény.

TENNIVALÓK
Adóbevallása benyújtására elektronikus úton, postai úton és személyesen is lehetősége van.
(Erről a www.nav.gov.hu oldalon tájékozódhat.)
A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlására vonatkozó rendelkező nyilatkozatát minden
adózó 2016. május 20-ig juttathatja el az adóhatósághoz.
Lehetősége van arra, hogy adója 1+1%-ának felhasználásáról a 1353-as nyomtatványhoz
kapcsolódó EGYSZA lapon rendelkezzék, és azt a bevallásával együtt továbbítsa.
Amennyiben jelen nyilatkozattal rendelkezik személyi jövedelemadója egyházi és/vagy civil
1%-áról, akkor kérjük, az alábbi lépéseket figyelmesen, pontosan betartani, mert csak ebben
az esetben érvényesül támogatása!
1. Ez egy rendelkező nyilatkozat a Magyarországi Evangélikus Egyház számára.
(Ha egyházunk mellett civil szervezet javára is rendelkezni kíván, kérjük, írja be annak adószámát
a megfelelő helyre. Egyházunk alapítványairól az evangelikus.hu oldalon tájékozódhat.)
2. Tegye be a nyilatkozatot egy normál méretű borítékba.
3. Ragassza le a borítékot, és címezze meg az illetékes adóhatóság részére.
4. A borítékra írja rá az adóazonosító jelét, és a ragasztott felületére átnyúlóan írja alá.
5. A borítékot 2016. május 20-áig továbbítsa munkáltatójához vagy az adóhivatalhoz.
A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség teljesítése! Akinek nincsen
felajánlható egy százaléka, kérjük, hogy az is rendelkezzen, mert a „nullás” bevallás is számít!
További információkat a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásáról az evangelikus.hu oldalon
találhat. Amennyiben nem áll módjában adója 1%-ával rendelkezni számunkra, szórólapunkat
juttassa el egy családtagjának, ismerősének vagy az alábbi számlaszámra is küldhet adományt,
amellyel munkánkat támogathatja. Előre is köszönjük!
OTP bank: 11707024-20347257
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni:

1%

