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A kedvezményezett adószáma:

1 8 7 1 9 9 5 4 - 1 - 1 3

A kedvezményezett adószáma:

A kedvezményezett neve:

Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület
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TUDNIVALÓK:
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, különben rendelkezése érvénytelenné válik.

TUDNIVALÓK:
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, különben rendelkezése érvénytelenné válik.

TENNIVALÓK:

TENNIVALÓK:

1.,

Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan méretű borítékba, amely éppen meghaladja e rendelkező
nyilatkozat méretét!

1.,

Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan méretű borítékba, amely éppen meghaladja e rendelkező
nyilatkozat méretét!

2.,

A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét!

2.,

A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét!

3.,

Az adójának másik 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozatot is ugyanebbe a kisborítékba
tegye!

3.,

Az adójának másik 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozatot is ugyanebbe a kisborítékba
tegye!

4.,

Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!

4.,

Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!

5.,

Egy borítékba 1 db adószámmal és 1 db technikai számmal rendelkező nyilatkozatot tegyen,
ellenkező esetben érvénytelen a felajánlása!

5.,

Egy borítékba 1 db adószámmal és 1 db technikai számmal rendelkező nyilatkozatot tegyen,
ellenkező esetben érvénytelen a felajánlása!

6.,

A kisborítékot küldje be az APEH-hez, vagy adja le munkáltatójához!

6.,

A kisborítékot küldje be az APEH-hez, vagy adja le munkáltatójához!
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A kedvezményezett technikai száma:

A kedvezményezett technikai száma:

A kedvezményezett neve:
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TUDNIVALÓK:
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a
költségvetés kiemelt előirányzata javára kíván rendelkezni.
Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, különben rendelkezése érvénytelenné válik.

TUDNIVALÓK:
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a
költségvetés kiemelt előirányzata javára kíván rendelkezni.
Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, különben rendelkezése érvénytelenné válik.

TENNIVALÓK:

TENNIVALÓK:

1.,

Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan méretű borítékba, amely éppen meghaladja e rendelkező
nyilatkozat méretét!

1.,

Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan méretű borítékba, amely éppen meghaladja e rendelkező
nyilatkozat méretét!

2.,

A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét!

2.,

A kisborítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét!

3.,

A civil szervezet adataival kitöltött (adójának másik 1%-áról szóló) rendelkező
nyilatkozatot is ugyanebbe a kisborítékba tegye!

3.,

A civil szervezet adataival kitöltött (adójának másik 1%-áról szóló) rendelkező
nyilatkozatot is ugyanebbe a kisborítékba tegye!

4.,

Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!

4.,

Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!

5.,

Egy borítékba 1 db adószámmal és 1 db technikai számmal rendelkező nyilatkozatot
tegyen, ellenkező esetben érvénytelen a felajánlása!

5.,

Egy borítékba 1 db adószámmal és 1 db technikai számmal rendelkező nyilatkozatot
tegyen, ellenkező esetben érvénytelen a felajánlása!

6.,

A kisborítékot küldje be az APEH-hez, vagy adja le munkáltatójához!

6.,

A kisborítékot küldje be az APEH-hez, vagy adja le munkáltatójához!

