
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 18347858-1-03 

A kedvezményezett neve: Gyermeklánc Alapítvány 

TUDNIVALÓK 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak 

annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FONTOS 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett 

adószámát, a BORÍTÉKON pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT 

pontosan tünteti fel. A borítékot a hátoldalán a lezárás mentén írja alá! 

Ha Ön önadózó, akkor az ezen lapot tartalmazó borítékot tegye az adóelszámolást tartalmazó 

nagyobb borítékba. Amennyiben adóelszámolását munkahelye intézi, úgy e lapot tartalmazó 

borítékot ott adja le! 

 .........................................................................................................................................................................  

 Az APEH honlapján elérhető program segítségével elektronikus úton is lehet rendelkezni az 

adó 1%-ról. 

 Amennyiben az adóbevallás leadásakor nem rendelkezett az 1%-ról, akkor legkésőbb május 

20-ig ez megtehető a fenti nyilatkozatot borítékba helyezve, vagy elektronikus formában. 

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT! 

Gyermeklánc Alapítvány Kecskemét 
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