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Székesfehérvári Waldorf Egyesület

közhasznú
tevékenységre1%

Ha van jövedelmed, akkor adóbevallásod is van. Ezt vagy te magad, köny-
velőd vagy a NAV készíti el.

Ha eddig nem foglalkoztál azzal, hogy adód 1 %-áról rendelkezz, akkor ez az 
egyszerű lehetőség neked igazán kényelmes és tudhatod, hogy ez a 
pénz jó helyre kerül, és egy forintodba sem kerül. A Székesfehérvári Waldorf 
Egyesület ugyanakkor 100 %-ban közfeladatai ellásához fogja felhasználni.

3 LÉPÉS ÉS KÉSZ!
1. Töltsd ki a hátoldalon lévő 20EGYSZA rendelkező nyilatkozatot!
2. Tedd borítékba, majd zárd le. A borítékot a leragasztás helyén írd 

alá, hogy látszódjon, hogy sérülésmentes! Nagyon fontos, hogy 
így csináld, mert csak így lesz érvényes a nyilatkozat.

3. Add le az iskola titkárságán, az osztálytanítónak vagy akitől kaptad!

A többit mi intézzük helyetted. (Összegyűjtjük és leadjuk a NAV-nál.)

+  Ha fontosnak érzed és vállalod, kérd meg ismerőseidet, barátaidat, kol-
légáidat, szüleidet, hogy hasonlóképpen ők is nyilatkozzanak és juttasd 
el hozzánk nyilatkozatukat. Legyünk büszkék a Fehér Vár Waldorfra és 
érjük el mihamarabb kitűzött céljainkat! Nagyon hálásak lennénk érte.

0 Ft-ból
támogatás KÖSZÖNJÜK!



20EGYSZA

A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.
nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem,
Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó

A civil kedvezményezett adószáma

intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített
közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
(www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány,

 akkor töltse ki, ha 2021. január 1-jétől a NAV honlapjánA civil kedvezményezett adószámát

A kedvezményezett technikai száma, neve

javára (vallási közösség, kiemelt költségvetési előirányzat) kíván rendelkezni.
 technikai számmal rendelkező kedvezményezettEzt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely

 

Az adózó elektronikus levelezési címe
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Az adózó postai

Az adózó neve

A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
az általam megjelölt civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék.
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet
A név és címadatokat csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.

Az adózó azonosító jele

visszavonom.
A 2020. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatomat

 nyilatkozni! vallási közösségrenem kíván technikai számos
 ez évbentechnikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és

 kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2020. rendelkező éviAz alábbi nyilatkozatot
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