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Ti sztcl t Kedvezrnén y ezett!

Tá.jékoztatjuk, hogy a szerlólyi .jövedelenradó lneghatálozott részénel< az adőző rendelkezése

szct,inti l'elhasznirlásáról szóló törvény biztosította lchetőséggcl éIve az adóírzető magánszemélyek

egy része az Önök szervczetéI .jelölte n]eg kedvczlnényezettként a 20l5. évi szelnélyi
j ö vcde l crn adó.i a l Yo-ánakfe l a.j á n l ása l<or. 

l

N l,i lvántartásu n k szerint az onöl< szcrvczcténcl<

a 2016. rendelkező évben fclajánlott sz-.ia

1(Z1-os összeg várható nagysága:

)
431 504 Ft.'

Az összcg kiutalását a Nenlzcti Acló- ós Vrimhivtrtal (tovítbbiakban: NAV) a regisztrált civil
kccll,czrnényezetteknek hivatalból tcl.icsíti, így az Öniik rószóról czzcl kapcsolatban további
tccnclő nincs. Az összeg kiutalitsrit a rcgisztráció során korábban megadott számlaszámra
tel.jcsítjük. Az Önök szcrvczetónck rcgisztrációja visszavonásig órr,énl,es, új regisztrációs
kórcImct nem kcll benyújtaniuk. 'l

Fclhír,juk szíves figyelmükct, amennyibcn a kcdvczmónyczctt köztartozással rendelkczik,
annak crejéig a NAV a kiutalást ncm tcl.jcsíthcti, kizárólag a kőztartozásra visszatartott
összcgcn felül rnaradó rész utallrrrtó lti. Kérjiil<, hogy zr maradéktirlan kiutalás érdekében
csctlcgcs köztartozását m iclőbb rcnclczzc! 

1

Továbtli teendők a kiutalt összcp clszlrmolásíval kancsolatltan:

A l<edvezményezettnek a 20l6. óvben átLrtalt szja loÁ-os összeg í'elhaszrrálására vonatkoző (a cél
szcrinti és működési költségel<et összcgszer[ien is tartalrnazó) adatait, tne_9határozva a tárnogatás
esctlegcs tartalékolásának tényót, célját. lcgí'cljebb l évcs időtartanrát és összegét is,

20l8. mrijus 3l. nap.iáig a l6KOZ.iclíi közlcmén},bcn

kell az állami adó- és vtirnhatósiig részére elektrorrikLrs úton. az Ügyfélkapun keresztüI
lncgklildenie. A l6KOZ jelrli l<özlelrrónyben szerepeltetni l<elI tl 15KOZ jclíi közlernérryben
tartalékolt összegként megielölt sz-.ia l7n-os összeg(ek) |clhasználására, tartalékolására vonatkozó
adatokat is.5
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' A f.Iu;,ínlott összeg jelen levél kézbesítését követően nagyságrendileg is változhat, mivel a 2015. évi szemétyi

jövedelemadó megfizetésére részletíizetési vagy íizetési halaszttísi kedvezményben - különös tekintettel azadózÁs rendjéről

sáló 2003, évi XCII. törvény l33lA. § (l) bekezdése szerinti hat havi, pótlékmentes részletfizetésre - ré§zesített

magánszemélyek által felajfurlott lo/o alapjául szolgá|ó szja megfizetenségének vizsgálata a levelünkben szereplö összeg

meghatrirozásárrak idópontjág abban az esetben történhetett meg, ha ezen idöpontig a részleífizetési vagy fizetési halasztrási

kedvezmény időtartama lejárt. A felajánlott loá-os összegek kiutalása csak akkor teljesíthető, haazalapjául szolgáló adót a

magánszemélyek megfi zették,
3

SzF. törvény.6. § (l)-(3) bekezdése;
o 

Szf. töruény.4. § (l)-(9) bekezdése;
5 

Srf. töruény. 6/C. § (l)-(2) bekezdése.


