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SZJA 1 %
Az Önök SZJA 1%-os felajánlásából 2019. évben 496 E Ft folyt be egyesületünkhöz.
Fenti támogatást kiegészítettük az egyesület pénzügyi forrásaival, így 2019. évben
összesen mintegy 146,4 M Ft-ot fordítottunk tagjaink gyógyszerköltségeinek
támogatására.
Az Önök felajánlásaiból származó bevételeinket a jövőben is a tagjaink segélyezésére
kívánjuk fordítani.
Kérjük, támogassa egyesületünket éves adója 1 %-ával ez évben is!
Az SZJA 1%-os Rendelkező nyilatkozatok benyújtási határideje 2021. május 20.
A rendelkező nyilatkozatát az alábbi módon juttathatja el az állami
adóhatóságnak
NAV által történő adómegállapítás esetén.

Ügyfélkapun keresztül történő elektronikusan benyújtott adóbevallásnál a
„20EGYSZA” jelű formanyomtatványon kell egyesületünk adószámát
(19653613-2-42) megadni.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak akik eddig is
egyesületünkön keresztül tagjainkat az SZJA 1 % felajánlásával.
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20EGYSZA
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
Az adózó azonosító jele
A név és címadatokat csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet
az általam megjelölt civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék.
A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
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Az adózó elektronikus levelezési címe
Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó
nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem,
ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.
A civil kedvezményezett adószáma

A civil kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2021. január 1-jétől a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány,
közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített
intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
A kedvezményezett technikai száma, neve

Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett
javára (vallási közösség, kiemelt költségvetési előirányzat) kíván rendelkezni.

Az alábbi nyilatkozatot kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2020. rendelkező évi
technikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és ez évben
nem kíván technikai számos vallási közösségre nyilatkozni!
A 2020. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatomat
visszavonom.

