RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve: MAGYARORSZÁGI CISZTERCI REND
„ARDERE ET LUCERE” ALAPÍTVÁNY
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
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A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
---------------------------------------------------------------------------------------------TUDNIVALÓK
Ha számítógépes programmal vagy kézzel tölti ki adóbevallását, adónyilatkozatát
(önadózó), vagy az egyszerűsített (adóhatósági) bevallást választotta:
Töltse ki az adóbevallás EGYSZA jelű lapját! Az egyházi 1%-ról is az EGYSZA lapon
rendelkezhet: a Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. (Nem kell kisborítékot
használnia, sem ezt a lapot, mert a rendelkező nyilatkozat az adóbevallás részét képezi.)
Ha munkáltatói adómegállapítást kért (Ön nem tölt ki adóbevallást):
Vágja ki a fenti rendelkező nyilatkozatot, tegye borítékba! A borítékra írja rá saját
adóazonosító jelét, majd zárja le a borítékot, és írja alá a ragasztáson átnyúlóan. Adja le a
borítékot a munkahelyén minél hamarabb (legkésőbb május 12-éig)!
Ha már beküldte az adóbevallását, de nem rendelkezett az 1%-okról, vagy nem
akarja/tudja leadni az 1%-os borítékot a munkahelyén:
Vágja ki a fenti rendelkező nyilatkozatot, tegye borítékba! A borítékra írja rá saját
adóazonosító jelét, majd zárja le a borítékot, és írja alá a ragasztáson átnyúlóan. A borítékot
postán vagy személyesen juttassa el az adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájához
május 20-áig. Rendelkezése így, az adóbevallásától, illetve a munkáltatói adóelszámolástól
függetlenül is érvényes.

Kedves Szülők!
Köszönöm, hogy adójuknak egy-egy százalékát felajánlották a Katolikus
Egyháznak és az iskolánk Ardere et lucere alapítványának. Az alapítványi
vagyonból többek között az alábbi célok megvalósulása támogatható:










a kulturális jellegű tevékenységek, rendezvények szervezése, diákszínpad,
tanulmányi pályázatok díjazása és tanulmányi ösztöndíjak kifizetése
tanulmányi utak szervezése
táborok megszervezésének támogatása, CDK rendezvények támogatása
cserkészek táboroztatása,
testvériskolai kapcsolatok támogatása,
végzős osztályaink kirándulásainak támogatása,
kitüntetések, díjak anyagi támogatása,
iskola taneszköz állományának korszerűsítése.

Az alapítvány rendelkezésére álló összeg erősen megfogyatkozott, több a
kiadásunk, mint a bevételünk. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor a támogatások
lehetősége beszűkül, illetve megszűnik, ezért kérjük, hogy közös céljaink
megvalósítása érdekében 2017-ben is ajánlják fel adójuk 1-1%-át egyházunknak és
iskolánk Ardere et lucere alapítványának!
Külön köszönet azoknak a családoknak, akik ezen felüli anyagi segítségükkel is
hozzájárultak a Ciszterci Szent István Gimnáziumban folyó keresztény nevelő
munkához.

Székesfehérvár, 2017. február 20.
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