Kedves Támogatónk!
Idén se feledje adója 1%-át Congregatio Jesu fenntartásában lévő iskola alapítványa részére felajánlani.
A következő oldalon találja a rendelkező ívet!
Hogyan rendelkezhet az adó 1+1 %-ról?
Idén is van lehetőség van, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1%-át
felajánlja egy civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség
Programnak.
Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezet közül kiemelve:

Budapesti Ward Mária Iskolának:
Ward Mária Iskola Alapítvány:
18103081-1-41
Az szja +1% felajánlására jogosult egyházak közül kiemelve:

Magyar Katolikus Egyház technikai száma:

0011

Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2017-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan
nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet, legkésőbb 2018. május 22-ig.
A rendelkezést benyújthatja:


a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2018. május 22-éig (ügyfélkapun keresztül
elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),



bevallási tervezete on-line javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 1+1
%-áról rendelkezni,



2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően
a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben
munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt
borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a
leragasztás helyén pedig az aláírása!)



a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-éig közvetlenül a NAV-hoz
o

a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton
vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott
borítékban).
A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.

o

a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan
lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV
ügyfélszolgálatain személyesen).

Üdvözlettel és köszönettel:

Congregatio Jesu Magyarországi Tartománya

17EGYSZA
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

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.

1 8 1 0 3 0 8 1

0 0 1 1

1

4 1

