IDEI EGYHÁZI 1%-OS FELAJÁNLÁSA VISSZAVONÁSIG
ÉRVÉNYES MARAD!
A hátoldalon található nyilatkozattal a civil szervezeteknek adott 1% mellett felajánlhatja
személyi jövedelemadója másik, egyházi 1%-át is – a Magyarországi Evangélikus Egyház
számára. Idén kiemelten fontos a felajánlás, hiszen visszavonásig vagy új nyilatkozattételig, akár évekre szólóan is érvényes marad!

MIÉRT PONT AZ EVANGÉLIKUSOKAT TÁMOGASSAM?
Jézus tanítványaiként, az állami és egyházi törvények keretfeltételei között, küldetésünk,
elhívásunk alapján országszerte végezzük a ránk bízott szolgálatot:
• a gyülekezeteinkben és közösségeinkben folyó értékközvetítő munkát;
• az óvodákban, iskolákban működő, szeretet vezérelte nevelést és színvonalas oktatást;
• a fogyatékkal élők és idősek gondozását;
• a rászoruló családok, a hajléktalanok, a bántalmazott anyák és gyermekeik segítését.
Szolgálati tevékenységeinkről folyamatosan tájékozódhatnak a www.evangelikus.hu
honlapon.

Segítse Ön is munkánkat, hogy minél több embertársunkon segíthessünk – ajánlja
fel személyi jövedelemadója egyházi 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház
társadalmi szolgálatának támogatására!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

RENDELKEZEM ADÓM EGYHÁZI 1%-ÁRÓL.
Az adózó neve:
Az adózó adóazonosító jele:
Az adózó postai és/vagy levelezési címe:
A kedvezményezett technikai száma, neve:

0 0 3 5 Magyarországi Evangélikus Egyház
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam megjelölt második kedvezményezetti körbe tartozó, a
kiemelt költségvetési előirányzat, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletében szereplő bevett egyházzal közöljék. Kérjük, írjon egy x-et a négyzetbe! A hozzájárulás nem
feltétele az érvényes rendelkezésnek.

RENDELKEZEM ADÓM CIVIL 1%-ÁRÓL IS.
KÉRJÜK, AJÁNLJA FEL CIVIL 1%-ÁT EGYIK ALAPÍTVÁNYUNKNAK!
Egyházunk alapítványairól a www.evangelikus.hu honlapon tájékozódhat.

A kedvezményezett adószáma:
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet a 4. § (1) bekezdése szerinti (civil) kedvezményezettel az 1996. évi
CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1. § (6) alapján közöljék. Kérjük,
írjon egy x-et a négyzetbe! A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

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 2018. május
22-ig juttathatja el az adóhatósághoz. Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2017-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet. Tehát
ha Ön már benyújtotta adóbevallását, május 22-ig akkor is rendelkezhet szja-ja 1+1%-áról.
2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója
továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1%-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1%-áról,
akkor azt részére legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon
a leragasztás helyén, továbbá a kísérőjegyzéken rajta legyen az aláírása!)
Amennyiben jelen nyilatkozattal rendelkezik személyi jövedelemadója egyházi és/vagy civil 1%-áról, akkor kérjük, hogy
az alábbi lépéseket figyelmesen, pontosan tartsa be, mert csak ebben az esetben érvényesül támogatása!
1. E z egy rendelkező nyilatkozat a Magyarországi Evangélikus Egyház számára, illetve ha úgy dönt, akkor egy civil
szervezet számára is.
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 továbbítsa 2018. május 22-ig az adóhivatalhoz vagy május 10-ig saját munkáltatójához.
A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség teljesítése! Akinek nincsen felajánlható 1%-a, 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!
Köszönjük!
Banki utalással is küldhet nekünk adományt, amellyel a munkánkat támogatja.

Számlaszámunk: OTP Bank: 11707024-20347257
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: 1%
Köszönjük!

