
KUTYÁKKAL 
AZ ÉLETÉRT
ALAPÍTVÁNY

EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

Az adózó neve

Az adózó elektronikus levelezési címe

Az adózó postai 

levelezési címe

Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam megjelölt 

civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék. A hozzájárulás nem feltétele az érvényes 

rendelkezésnek.

Külföldi

cím ország

város/

község

közterület

neve

közterület

jellege hsz.

lépcső-

házép. em. ajtó

Az adózó adóazonosító jele

A név és címadatokat csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.

A kedvezményezett 

adószáma

A kedvezményezett 

technikai száma, neve

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

Az alábbi nyilatkozatot kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2021. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre szóló 

rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és ez évben nem kíván technikai számos vallási közösségre nyilatkozni!

A 2021. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre vonatkozó nyilatkozatomat visszavonom.
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Adója 1%-ával is segítheti küldetésünket! 
A személyi jövedelemadója 1+1%-ának felajánlásáról rendelkező nyilatkozatot 
2022. május 20-ig kell elektronikusan vagy postán megküldenie a NAV-hoz, akár a bevallás 
részeként, akár külön. Hogyan teheti ezt meg?

Elektronikusan: Ügyfélkapus bejelentkezéssel az eszja.nav.gov.hu weboldalon. A NAV által elkészített 
adóbevallás megnyitása után töltse ki a 21EGYSZA nyilatkozatot a Kutyákkal az Életért Alapítvány részére. 
Adószámunk: 18838972-1-16

Postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen: Töltse ki a túloldalon található nyilatkozatot a 
saját adataival, Alapítványunk adatait már feltüntettük mi. Az alsó cellában pedig a +1%-áról is rendelkezhet. 
Címezze meg a borítékot a lakcím szerinti NAV fi ókjába. A borítékon tüntesse fel a nevet, címet, adóazonosítót. 
Zárja le a borítékot, es írja alá a hátulját a ragasztáson átnyúlóan.

Köszönjük, ha adója 1%-ával a Kutyákkal az Életért Alapítványt támogatja!

Adó 1% felajánlását mentőkutyák képzésére, a Mentőkutyás Szolgálat 
működtetésére, a bajbajutott emberek mentésére fordítjuk, emellett a 
bázisunkon működő állatmenhelyre bekerülő mentett kutyák mielőbbi 
szerető családhoz juttatását szintén fontos feladatunknak tekintjük. 
Köszönjük!
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