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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve:
(Ennek kitöltése nem kötelező)
BÁTONYTERENYEI TEKE KLUB
...................................................................................................................................................................................................
FONTOS TUDNIVALÓK!

E rendelkező nyilatkozattal Ön a fenti civil szervezet javára rendelkezhet.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban
haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
E rendelkező nyilatkozat akkor érvényes, ha a borítékon az Ön nevét, lakcímét, és az adóazonosító jelét
pontosan feltünteti, a boríték ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírja.
A lezárt borítékot:
 csatolhatja adóbevallásához, vagy
 eljuttathatja munkáltatójához, vagy
 közvetlenül postai úton vagy személyesen az adóhivatalhoz.
A rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon is megteheti, amelyet elektronikus úton továbbíthat a
bevallásával együtt az adóhatósághoz.
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A nyomtatást követően a rendelkező nyilatkozatokat a határoló vonal mentén ki kell
vágni. A rendelkező nyilatkozatokat összehajtani nem szabad!
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