
 

Adójának 1%-ával Ön külön kiadás nélkül is, 
100%-ban segítheti a pátyi templom új 
orgonájának építését! 
 

Mit kell tennie? 
 Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a 

megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált 
civil szervezetnek. 

 Adóbevallásával együtt - amely egyben tartalmazza az 
adó 1%-áról rendelkező nyilatkozatot is - 2019. május 
20-ig küldheti el az adóhivatalhoz. 

 Amennyiben elektronikusan kívánja beküldeni 
adóbevallását, az ehhez szükséges keretprogram, 
valamint a 2018. évre vonatkozó szja adatlap 
(18EGYSZA) letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) weblapjáról vagy kitölthető az e-SZJA felületen. 
Adójának 1 %-áról ebben az esetben, az adóbevallásban 
rendelkezhet 2019. május 20-ig. Kérjük, írja be 

alapítványunk adószámát: 18687996-2-13 
 Amennyiben az adóbevallás leadásakor nem 

rendelkezett az adó 1%-áról, később is lehetőség van 
feladni a rendelkezést, de csak 2019. május 20-ig, a 
korábbi években megszokott borítékban vagy 
elektronikus formában. 

 

Kérjük, éljen ezzel a lehetőséggel! 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 

A kedvezményezett technikai száma:  0 0 1 1 

A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

 

Ezzel a nyilatkozattal a Magyar Katolikus Egyház javára rendelkezhet. 
Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, különben rendelkezése érvénytelenné válik. 
 
 

Tennivalók: 

1. Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan méretű borítékba, amely éppen meghaladja e rendelkező 
nyilatkozat méretét!  

2. A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét! 

3. A civil szervezet adataival kitöltött (adójának másik 1%-áról szóló) rendelkező nyilatkozatot 
is ugyanebbe a kisborítékba tegye! 

4. Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!  

5. A kisborítékot küldje be, vagy adja le! 
 

 
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 
 

A kedvezményezett adószáma: 
1 8 6 8 7 9 9 6 – 2 – 1 3 

 
A kedvezményezett neve: (nem kötelező kitölteni) 
 

Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány 

 

Ezzel a nyilatkozattal az Ön által kiválasztott civil szervezet (alapítvány, egyesület, stb.) javára 
rendelkezhet. Kérjük, mindenképpen töltse ki a fenti adószám rovatot! 

 

TENNIVALÓK 

1. Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan méretű borítékba, amely éppen meghaladja e rendelkező 
nyilatkozat méretét!  

2. A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét! 

3. A másik (egyházi 1%-áról) rendelkező nyilatkozatot is ugyanebbe a kisborítékba tegye! 

4. Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!  

5. A kisborítékot küldje be, vagy adja le! 


