
 
 

 Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról 
 

Amennyiben valamelyik egyház javára is rendelkezni kíván, 

írja be annak négyjegyű technikai számát és nevét a kijelölt mezőbe. 

 

 

Kedvezményezett adószáma:  18090628-1-41 

Kedvezményezett neve: Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 

 

Kedvezményezett technikai száma:   

Kedvezményezett neve:  

 

 

 

 

Az alsó mezőbe a támogatni kívánt egyház vagy a költségvetés valamely kiemelt 
előirányzatának technikai számát írhatja be. 

 

A felajánláshoz olvassa el tájékoztatónkat! 

 

          TUDNIVALÓK 
 

Amennyiben jelen nyilatkozaton kíván rendelkezni, akkor tegye a lapot olyan szabvány 
méretű borítékba, amely a méretét csak annyira haladja meg, hogy abba a nyilatkozat 
elhelyezhető legyen.   
 
Munkáltatói adóbevallás esetén vágja ki a túloldalon található rendelkező nyilatkozatot, 
és kitöltve tegye be egy borítékba. A borítékot zárja le és írja alá a ragasztáson 
átnyúlóan, illetve írja rá saját adóazonosító jelét is. A lezárt borítékot legkésőbb május 10-
ig adja át munkáltatójának. Ne felejtse el aláírni a kísérő jegyzéket is! 
 
Ha Ön önadózó töltse ki az adóbevallási nyomtatvány 0953 vagy 0953E számú bevallás 
D jelű lapját. A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány adószáma: 18090628-1-41. A 
nyomtatványnak ezen az oldalán mindkét kedvezményezetti kör részére lehet 
rendelkezni. Amennyiben valaki csak az egyik 1%-áról kíván rendelkezni, akkor a másik 
rubrikát ne töltse ki, illetve azt ki is húzhatja. (Sem kisborítékot, sem ezt a lapot nem kell 
használnia, mert a rendelkező nyilatkozat az adóbevallás részét képezi.) 
Amennyiben elektronikusan nyújtja be adóbevallását, akkor az 1%-os rendelkező 
nyilatkozatot is eljuttathatja elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül az adóhatósághoz. 
Ha elektronikus bevallását a nyilatkozatok nélkül küldte el, akkor május 20-ig még 
pótolhatja 1% felajánlásait elektronikus úton is: ez esetben nem a D lapot kell kitöltenie, 
hanem a „09egysza” elnevezésű nyilatkozatot kell elektronikus úton elküldenie.   
  
Ha már beküldte az adóbevallását, és elfelejtett rendelkezni az 1%-okról, akkor a 
jelen nyilatkozat kitöltésével, azt egy lezárt borítékban május 20-ig még eljuttathatja 
személyesen/postai úton az illetékes APEH irodához. (A borítékot írja alá a ragasztáson 
átnyúlóan, illetve írja rá saját adóazonosító jelét is.) 

  

Köszönjük felajánlását! 


