Tisztelt Hölgyem / Uram!
Kedves Testvérek!
Az adóhatóság (NAV) minden évben lehetővé teszi számunkra, hogy adónk 1 + 1%-áról
rendelkezzünk. Sokan érdeklődnek e felől, hisz azokkal az adóforintokkal is támogathatják az
Egyházat és céljainkat, amit mindenképpen be kell fizetni a központi költségvetésbe.
Az első kedvezményezetti körbe tartoznak az alapítványok és közhasznú egyesületek, mint
például a donneri és kaposszerdahelyi plébániával együttműködő Család, Ifjúság és Bioetika
(CSIBE) Intézet Alapítvány. Ez az alapítvány a szervezője a Riska tábornak, a kaposvári szentmisék
televízió-felvételének, valamint a Riska bábfilmek készítője. Adójának 1%-ával ön is támogatja a
rászoruló gyermekek nyári táborozását (www.riskatabor.hu), a szentmise közvetítéseket a helyi
televíziókban (www.donner.plebania.hu), a helyi iskolai rendezvényeket, valamint elismerésben
részesíti az értékteremtő, közösségszervező tevékenységet.

A kedvezményezett adószáma: 18121410-1-14
A második kedvezményezetti körbe tartoznak a magyarországi egyházak, így a Magyar
Katolikus Egyház is.

A kedvezményezett technikai száma: 0011 Magyar Katolikus Egyház
Az egyházak között a beérkező nyilatkozatok darabszáma alapján osztják el az állami
támogatást, ezért kérjük, hogy azok is rendelkezzenek az Egyház javára, akiknek az elmúlt évben
nem keletkezett fizetendő személyi jövedelemadójuk!
Az alábbi módokon lehet rendelkezni:
Ha Ön számítógépen (az ÁNYK-AbevJava programmal) tölti ki adóbevallását:
Töltse ki a bevallás részét képező EGYSZA nevű lapjának mindkét részét a fenti adatokkal. Ha nem keletkezett
SZJA fizetési kötelezettsége, akkor csak az egyházakra vonatkozó részt töltse ki.
Ha a munkáltatója számol el az Ön adójával (munkáltatói megállapítás):
Tegyen egy borítékba egy kitöltött nyilatkozatot (mellékelve, vagy a www.donner.plebania.hu honlapról letölthető)!
A borítékra írja rá az adóazonosító jelét, zárja le a borítékot és írja alá a ragasztáson átnyúlóan! Adja le a borítékot
a munkahelyén legkésőbb 2014. május 10-ig!
Ha Ön az adóhivataltól kapott adóbevallási nyomtatványt tölti ki:
Töltse ki a bevallás részét képező EGSZA elnevezésű lapon található rendelkező nyilatkozatot a fenti adatokkal. Ha
nem keletkezett SZJA fizetési kötelezettsége, akkor csak az egyházakra vonatkozó részt töltse ki.

Ha Ön egyéni vállalkozóként vagy magánszemélyként már benyújtotta bevallását, de nem
rendelkezett az 1 + 1%-ról, 2014. május 20-ig még megteheti!
Ehhez a NAV honlapjáról letölthető a 13EGYSZA jelű formanyomtatvány EGYSZA elnevezésű
lapját kell kitölteni és ügyfélkapun keresztül vagy postai úton (adóazonosító jelével ellátott
borítékban) eljuttatni az adóhatóság részére; vagy a mellékelt (illetve honlapunkról letölthető) kitöltött
rendelkező nyilatkozatot ugyancsak postai úton (adóazonosító jelével ellátott borítékban) juttathatja
el.

Köszönjük a támogatását!

