BÍZHATUNK EGYMÁSBAN!
Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetsége munkáját!
HOGYAN AJÁNLHATJA FEL ADÓJA EGYHÁZI 1%-ÁT A
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE SZÁMÁRA?

INTERNETEN

LEVÉLBEN

SZEMÉLYESEN

Lépjen be az Ügyfélkapujába

Töltse ki és nyomtassa ki
az 1%-os nyilatkozatot

Töltse le és nyomtassa ki
az 1%-os nyilatkozatot

Tegye a nyilatkozatot egy borítékba

Tegye a nyilatkozatot egy borítékba

Címezze meg a borítékot
a lakcíme szerinti NAV-irodába.
A feladónál tüntesse fel
nevét és címe mellett
adóazonosító jelét is

Írja rá a borítékra a nevét, lakcímét,
és adóazonosító jelét is

Nyissa meg a NAV által
elkészített adóbevallását
Töltse ki a
16EGYSZA nyilatkozatot
Technikai számunk: 0358
Véglegesítse és küldje
be az adóbevallását!

Zárja le a borítékot, és írja alá
a boríték hátulján keresztben,
a ragasztáson átnyúlóan

Zárja le a borítékot, és írja alá
a boríték hátulján keresztben,
a ragasztáson átnyúlóan
Vigye be a borítékot a lakcíme
szerinti NAV-irodába.

Adja fel a borítékot postán!

MEDDIG KELL LEADNI A RENDELKEZŐ NYILATKOZATOKAT?
MÁJUS 10. SZERDA
Ha a munkáltatója készíti el adóbevallását, eddig a napig kell az 1%-os felajánlását
tartalmazó borítékot eljuttatnia a munkáltatójához.
MÁJUS 22. HÉTFŐ
Az szja-bevallás beérkezésének végső határideje. FONTOS: Ez nem a beküldési határidő,
hanem eddig a napig meg is kell érkeznie nyilatkozatának a NAV-hoz.

MIÉRT A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK
AJÁNLJA AZ EGYHÁZAKNAK ADHATÓ 1%-ÁT?
Sokszínűség és együttműködés: egy új kezdet kampánya
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) a legerősebb, a legnagyobb hazai zsidó szervezet.
Ez elsősorban felelősséget jelent, felelősséget a teljes, sokszínű és gazdag magyar zsidó közösségért.
Különbözőek vagyunk, s tudomásul kell vennünk, hogy egyetlen szervezet képtelen megszólítani mindnyájunkat:
szövetségünknek szüksége van arra, hogy falain és közösségein kívül is létezzen és virágozzon a magyar zsidó élet.
Feladatunk támogatni a sokszínűséget.
A MAZSIHISZ-t azért érdemes erősíteni, hogy rajta keresztül megerősödhessen a magyar zsidó közösség egésze.
Mindenkit, aki zsidó közösséget szervez, szövetségesünknek tekintünk.
Ha Önök idén a MAZSIHISZ-nek ajánlják adójuk 1 %-át, azzal barátainkat is segítik: a velünk együtt kampányoló ifjúsági, oktatási
és nőszervezeteket, a zsidó civiltársadalom egy fontos szeletét. Ahogyan a múltban, fokozottan a jövőben, ezután is gyógyítunk,
tanítunk, gondoskodunk és segítünk azoknak, akik szükséget szenvednek. S közben tradícióinkon őrködünk. Ha bennünket
támogat, a civil zsidó társadalmat a folyamatos és fokozatosan erősödő vallási életet, az izmosodó fiatal közösségeinket is segíti.
Megtaláltuk egymást és várjuk Önöket is: csatlakozzanak hozzánk az 1%-os felajánlásukkal.

KÉRDÉSE VAN? MI VÁLTOZIK 2017-BEN?
Idéntől a NAV sokak számára elkészítette az adóbevallás tervezetét, március 15-ig.
A tervezetet mindenképpen ellenőrizze, és módosítsa ha szükséges – és egészítse ki 1%-os felajánlásával!
Az Ön által véglegesített bevallásnak május 22-ig meg kell érkeznie a NAV-hoz.

MIT KELL TUDNIA, HA ÖNÁLLÓAN KÉSZÍTI EL AZ ADÓBEVALLÁSÁT?
Ha a NAV nem készít tervezetet az Ön számára, akkor adóbevallása elkészítésekor egyszerűen
töltse ki a 16SZJA jelű lapot is!

MIT KELL TUDNIA, HA A MUNKÁLTATÓJA KÉSZÍTI EL AZ ADÓBEVALLÁSÁT?
Ebben az esetben a nyilatkozatot egy lezárt borítékban adja át a munkáltatójának. (Kövesse az oldalunkon
a „Személyesen” rész pontjait!) Ha a munkáltatója már elkészítette az adóbevallását, május 10-ig utólag
is leadhatja nekik, május 22-ig a NAV-hoz közvetlenül is eljuttathatja a nyilatkozatot.

MÁR BEADTAM AZ ADÓBEVALLÁSOM. UTÓLAG IS NYILATKOZHATOK AZ 1%-OMRÓL?
Igen, erre mindig van lehetősége! Töltse ki a 16EGYSZA jelű önálló nyomtatványt. Ha a munkáltató készítette el
az adóbevallását, rendelkezését május 10-ig leadhatja nekik. Ha közvetlenül a NAV-nak küldi, akkor május 22.
a határidő a beérkezésre.

