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Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam 
megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék. 
A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
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Kedves Felajánló!
Ismét elérkezett az idő, amikor Ön dönthet arról, mely civil szervezetnek ajánlja fel személyi 
jövedelemadója 1%-át. Szeretnénk segítséget nyújtani a rendelkezés módjáról:

• Adója 1%-ával egy civil szervezetet, további 1%-ával valamely egyházat vagy  
a Nemzeti Tehetség Programot támogathatja. 

• Adója 1%-áról az adóbevallás részeként rendelkezhet (ügyfélkapun keresztül 
elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).

• Ha eddig még nem rendelkezett, legegyszerűbben, töltse ki ezt a nyilatkozatot, és küldje 
el a NAV részére 2019. május 20-ig! Az 1% rendelkezést már kitöltöttük Önnek, az alsó 
cellában pedig a +1 százalékról is rendelkezhet. Kérjük, ne feledje a borítékra ráírni 
adóazonosító jelét, illetve a borítékot leragasztás után aláírni a jelzés szerint keresztbe  
a ragasztáson.

Sok kicsi sokra megy! Ha lehetősége van rá, a másik nyilatkozatot adja oda hozzátartózójának, 
ismerősének!  Köszönjük, ha adója 1%-ával a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségét támogatja!
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