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Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról
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Az adózó elektronikus levelezési címe
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam megjelölt első
kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék.
A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

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

A kedvezményezett adószáma
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A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2018. január 1-jétől a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány, közalapítvány,
az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotóvagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, alap közül
kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.

A kedvezményezett technikai száma, neve

Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett
javára kíván rendelkezni.

Legfontosabb küldetésünk
a gyerekek jövője
Az elszegényedő családokban generációk nőnek fel anélkül, hogy a szó
igazi értelmében vett gyerekek lehetnének, hiszen nekik már most kijut
a nélkülözésből. Életük korai szakaszában még mindenre nyitottak,
egyforma eséllyel fogadják be a jót és a rosszat. Mindannyiunk felelőssége, hogy ne csak az utóbbiból jusson nekik.
Tudjuk, hogy minden gyermek kitűnő valamiben. A mi dolgunk csupán
annyi, hogy lehetőséget adjunk nekik, hiszen a felemelkedés sikerélményeken alapul. A szürke hétköznapokat ezért színpompás eseményekkel törjük meg, mozgó játszótereink több mint kétszáz kistelepülésre
viszik el rendszeresen a játék örömét. Szimfónia programunkban több
száz nyomor peremén élő család gyermeke tanult hangszeren játszani,
és kapott alkalmat arra, hogy tudását mások előtt is bemutassa. Sportegyesületünkben a korábban céltalanul kallódó kamaszok is elfogadják,
hogy edzésre csak az jöhet, aki előbb a házi feladatát is megcsinálta.
Legfontosabb küldetésünk a gyermekek jövője. Kérjük, adóbevallása kitöltése során Ön is szavazzon bizalmat esélyteremtő missziónknak! Ha
pedig ismerősei között akad valaki, aki még nem talált támogatandó célt
magának, ajánlja figyelmébe immár közös ügyünket, hogy ő is rendelkezzen adója 1%-áról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat javára! Adószámunk: 19025702–2–43.
Bizalmát és támogatását gyermekek nevében is köszöni:
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

