Személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlása
a Győri Szent Imre Alapítvány javára
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk
1 %-ával segítették Alapítványunkat. Az Alapítvány a javára rendelkező magánszemélyek felajánlásából
347 109 forinttal gyarapodott a 2014. évben. Az Alapítvány a beérkezett felajánlásokból a templom
orgonájának átépítési munkáit támogatta.
Szeretettel kérjük, hogy idén is támogassa Magyar Katolikus Egyház mellett a Győri Szent Imre Alapítványt
személyi jövedelemadójának egy+egy százalékával.
Az SZJA egy százalékának felajánlásához szükséges tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:
Ha Ön:
 adónyilatkozatot nyújt be, akár számítógépes programmal, akár kézzel kitöltve, vagy
számítógépes programmal vagy kézzel adóbevallást tölt ki (önadózó), avagy ha az egyszerűsített
(adóhatósági) adóbevallást választotta:
Töltse ki az adóbevallás EGYSZA jelű lapját ill. számítógépes kitöltés esetén a 15EGYSZA elektronikus
nyomtatványt! A Győri Szent Imre Alapítvány adószáma: 18529973-1-08, a Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011. Küldje be az adóbevallását a kitöltött EGYSZA jelű lappal együtt! (Sem
kettéválasztania, sem kisborítékba tennie nem kell az EGYSZA-lapot, mert az szerves része az
adóbevallásnak. A lenti rendelkező nyilatkozatot sem kell használnia.)
 munkáltatói adómegállapítást kért (Ön nem tölt ki adóbevallást):
Töltse ki személyes adataival a következő oldalon található rendelkező nyilatkozatot, eldöntve, hogy
hozzájárul-e adatainak a kedvezményezett felé történő megadásához! Tegye borítékba a nyilatkozatot!
A borítékra írja rá saját adóazonosító jelét, zárja le a borítékot, és írja alá a ragasztáson átnyúlóan. Adja
le a borítékot a munkahelyén minél hamarabb, de legkésőbb május 10-ig!
 ha már beküldte az adóbevallását, de nem rendelkezett az egyházi ill. civil 1%-ról, vagy nem
akarja/tudja leadni az 1%-os borítékot a munkahelyén:
Töltse ki személyes adataival a rendelkező nyilatkozatot, eldöntve, hogy hozzájárul-e adatainak a
kedvezményezett felé történő megadásához! Tegye borítékba a nyilatkozatot! A borítékra írja rá saját
adóazonosító jelét, zárja le a borítékot, és írja alá a ragasztáson átnyúlóan. 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.

Amennyiben módja van közvetlenül is támogatni Alapítványunkat, azt a kihelyezett készpénzátutalási
megbízással vagy átutalással is megteheti. A Győri Szent Imre Alapítvány bankszámlaszáma:

10403356-33516026-00000000
Nagylelkű adományaikat és felajánlásaikat előre is hálásan köszönjük!
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Az adózó elektronikus levelezési címe
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam
megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék.

A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2016. 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:

0 0 1 1 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett

javára kíván rendelkezni.
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