
nem töltötte ki.
Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot
nyilatkozatot ne töltse ki.
Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó
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Az adózó elektronikus levelezési címe

ajtóem.
ház
lépcső- ép.hsz.

let jellege
közterü-

let neve
közterü-
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országcím
külföldi 

levelezési címe
Az adózó postai

Az adózó neve

A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
az általam megjelölt civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék.
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet

Az adózó adóazonosító jele

Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett 
javára (vallási közösség, kiemelt költségvetési előirányzat) kíván rendelkezni.

A kedvezményezett technikai száma, neve

intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített
közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
(www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány,
                                                                 akkor töltse ki, ha 2022. január 1-jétől a NAV honlapjánA civil kedvezményezett  adószámát

A civil kedvezményezett adószáma

visszavonom.

ez évben nem kíván technikai számos kedvezményezettre nyilatkozni!
technikai számos kedvezményezettre szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és

kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2021. rendelkező évi Az alábbi nyilatkozatot

A 2021. rendelkező évi technikai számos kedvezményezettre szóló rendelkező nyilatkozatomat
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Translation
Taxpayer's tax ID

ÖPVE
Translation
Accepted ÖPVE által beállítva

ÖPVE
Translation
None ÖPVE által beállítva

OPVE
Translation
I consent to the disclosure of my name, postal and e-mail address to the organizations appointed by me as first level beneficiaries (civil beneficiaries).Accepting this is not mandatory to this consent.

OPVE
Translation
Your full name

OPVE
Translation

ÖPVE
Translation
Your e-mail address

OPVE
Translation
Your postal address

OPVE
Translation

ÖPVE
Translation
Mark with 'X' if your postal address is outside of Hungary

OPVE
Translation
Country

OPVE
Translation
Postal code

OPVE
Translation
City

OPVE
Translation
DECLARATION OF THE 1+1% OF THE TAX PAID

OPVE
Translation
Name of the public area

OPVE
Translation
Type of public area e.g. street, square etc. (út, utca, tér, köz etc. in Hungary)

OPVE
Translation
If you do not wish to make a declaration in favour of a beneficiary, do not fill in the relevant form.Please, do not separate the forms even if one of the forms is left unfilled.

OPVE
Translation
number

OPVE
Translation
stairway

OPVE
Translation
floor

OPVE
Translation
door

OPVE
Translation
building

OPVE
Translation
Tax ID number of the civil beneficiary

OPVE
Translation
Fill in the tax ID number of the civil beneficiary if you wish to make a declaration in favour ofan association, foundation, public fund, or an organization not falling into these categories, such as a library, archive, museum or organization involved in other cultural, artistic or performingactivities, or a specific institution or fund included in the registration list available on the website of the National Tax and Customs Administration (www.nav.gov.hu) as of 1 January 2022.Our organization falls into this category and our tax ID number is: 18252903-1-43

OPVE
Translation
Technical number and name of the beneficiary

OPVE
Translation
Fill in this if you wish to make a declaration in favour of a beneficiary holding a technical number (religious community, priority budget appropriation).

OPVE
Translation
The following declaration should be made only if you intend to withdraw your declaration made in 2021 for a recognized church holding a technical number and this year you do not intend to declare in favour of a religious community holding a technical number.

OPVE
Translation
I withdraw my declaration made in 2019 in favour of a recognized church holding a technical number.


	Your Hungarian Tax ID number: 
	Mark with 'X' if you agree to disclose your mailing and e-mail address with the supported organization: 
	Your full name: 
	Mark with 'X' if your address is outside of Hungary: 
	Country: 
	Postal code: 
	Street name: 
	City: 
	Name of public area e: 
	g: 
	 street, square etc: 
	 (út, utca, tér, köz etc: 
	 in Hungary): 




	House number: 
	Buliding number: 
	Stairway: 
	Floor number: 
	Door number: 
	E-mail address: 
	Mark with an x if you want to withdraw a statement made in previous years: 
	Technical number of the beneficiary in case you wish to support a religious community: 
	Name of the beneficiary in case you wish to support a religious community or a priority budget appropriation: 
	Tax number of the civil beneficiary: 18252903
	Tax number 2nd part: 1
	Tax number 3rd part: 43


