
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-RÓL 

A kedvezményezett adószáma:  19191777-2-14 

Kedvezményezett:           SOMOGY  TERMÉSZETVÉDELMI  SZERVEZET              

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tudnivalók 

Ezt a nyilatkozatot tegye egy azonos méretű szabvány borítékba. A borítékot zárja le, és írja 

alá oly módon, hogy az aláírás átnyúljon a ragasztáson. FONTOS! A rendelkezés csak akkor 

érvényes, ha a BORÍTÉKON a NEVÉT, LAKCÍMÉT és ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti 

fel. 

-    Ha a munkáltatója készítési a bevallást, akkor adja át neki a fent leírt módon leragasztott 

borítékot az általa jelzett időpontig, de legkésőbb 2016. május 10-ig. 

-  Fenti borítékot postán is feladhatja a NAV címére 2016. május 20-ig. 

-   Az SZJA bevallás (1553, 1553ADO, 1553NY) EGYSZA lapján vagy a 15 EGYSZA 

formanyomtatványon is rendelkezhet. Ebben az esetben adja meg a fenti kedvezményezett 

adószámát az EGYSZA lap megfelelő rovatában. 
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