
 
A soroptimizmus nemzetközi mozgalom 

„a global voice for women” - „nők hangja a nagyvilágban” 

 
A soroptimisták célja, hogy egy jobb világot, és benne több 

lehetőséget teremtsenek a nőknek, lányoknak és az arra 
rászorulóknak. 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT AZ ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 
Kedvezményezett adószáma: 18096693-1-41  
Kedvezményezett neve: Soroptimist Club Budapest 
TUDNIVALÓK 
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványos méretű borítékba, amely e lap méretét csak 
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 
FONTOS! 
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan 
tünteti fel! Csatolja így adóbevallásához! 
A korábbi évektől eltérően az adó 1%-ának felajánlására vonatkozó rendelkező nyilatkozatát 
minden adózó a bevallási év május 20-ig juttathatja el az adóhatósághoz. Tehát az egyéni 
vállalkozók és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, akik egyébként februárig adnak 
bevallást, ugyancsak május 20-ig érvényesen rendelkezhetnek, ha az adóbevallásuk 
alkalmával az 1% felajánlás kimaradt volna. 
Elektronikus bevalláskor a kedvezményezett adószámát kell megadnia.  
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