Ön a jelen nyilatkozatok egyikének leadásával a MOTKA Egyesület

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

javára kíván

rendelkezni. Kérjük, a másik nyilatkozatot juttassa el valamely családtagjának, vagy
ismerősének. Azért, hogy támogatásuk biztosan megérkezzen hozzánk, szíveskedjenek a
következő lépéseket pontosan elvégezni:

A BEFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:
1 8 2 6 0 6 1 8 - 1 - 4 2
A kedvezményezett neve:
MOTKA EGYESÜLET
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TENNIVALÓK A NYILATKOZATTAL
1. Ez a RENDELKEZŐ NYILATKOZAT. Kérjük, tépje le a perforáció mentén.
2. A nyilatkozatot HELYEZZE 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 MUNKÁLTATÓJÁHOZ, VAGY AZ ADÓHIVATALHOZ.
TOVÁBBÍTÁS AZ ADÓHIVATALHOZ
Ha személyi jövedelemadóját a MUNKÁLTATÓJA számolja el, 2017. MÁJUS 9-IG JUTTATHATJA EL a
munkáltatóhoz. (Rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan
SAJÁT KEZŰLEG ALÁÍRT, normál méretű borítékban elhelyezve kell átadnia munkáltatójának.)
Ha ÖN, VAGY KÖNYVELŐJE készíti adóbevallását, 2017. MÁJUS 20-IG JUTTATHATJA EL az
adóhatósághoz.
(Rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan SAJÁT
KEZŰLEG ALÁÍRT, a jövedelemadó-bevallásától elkülönítetten, külön borítékba elhelyezve juttathatja el.)
A korábbi évektől eltérően a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására vonatkozó rendelkező
nyilatkozatát minden adózó 2017. május 20-ig juttathatja el az adóhatósághoz, az alábbi lehetőségek
bármelyikén:
I. Ezt a rendelkező nyilatkozatot elhelyezi az adóhatóságnak megcímzett borítékba, és - személyesen vagy
postai úton, külön juttatja el (2017. május 20-ig) az adóhatóságnak.
II. A személyi jövedelemadó-bevallás nyomtatványgarnitúra részét képező „perforált” íven nyilatkozik az
adóbevallás részeként (melyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén).
III. Munkáltatói adómegállapítás esetén a ragasztott felületre átnyúlóan aláírt és adószámával ellátott postai
borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz, legkésőbb 2016. május 9-ig. Ebben az esetben a
munkavállaló, az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon is rendelkezhet.
IV. Elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás esetén, elektronikus űrlapján

kedvezményezettként jelölje meg a MOTKA Egyesület, melynek adószáma: 18260618-1-42.
Bármelyik formában is rendelkezik a MOTKA Egyesület javára személyi jövedelemadója 1%áról, hálásan köszönjük Önnek. Amennyiben nem áll módjában adója 1%-ával rendelkezni
számunkra, kérjük, adja át levelünket ismerősének, illetve önkéntesként vagy támogatóként segítse
törekvéseinket.

További részletek: http://www.motka.org/hu/3562-tamogatas.html

