
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT  
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

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.
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22EGYSZA

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.

Adóazonosító jele

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

A civil kedvezményezett adószáma

A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2022. 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 alkotó vagy
előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, alap közül
kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
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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 2022. rendelkező évi
technikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és ez évben 
nem kíván technikai számos vallási közösségre nyilatkozni!
A 2022. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatomat
visszavonom.



A fenti nyilatkozaton található adószámot az 2053 számú bevallásának, adóhatósági 
adóbevallásán (online felület) vagy az adónyilatkozat „22EGYSZA” lapján tüntesse fel.
Erre a rendelkezô nyilatkozatra Önnek akkor lesz szüksége, ha a nyilatkozatát a munkáltatója 
útján (május 10-ig) vagy külön borítékban postai úton Ön juttatja el az adóhatósághoz május 
22-ig. Ilyen esetben a rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetô, ha a nyilatkozaton a 
kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az Ön adóazonosító jelét pontosan 
tünteti fel. Amikor munkáltatójának adja, ne felejtse el a borítékot annak ragasztott 
felületén áthúzódóan aláírni!

Kérjük, legyen aktív, és rendelkezzen a Csodalámpa javára!

A CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítô Alapítvány olyan 3-18 év közötti gyermekek 
kívánságát teljesíti, akik valamilyen súlyos, az életüket fenyegetô betegségben szenvednek: 
a tumoroktól a leukémián és az izomsorvadáson át a krónikus vese- és májbetegségekig sok 
szomorúsággal találkoztunk már…
Alapítványunk az idén lesz 20 éves és ez alatt az idô alatt több, mint 4600 kívánságot 
sikerült teljesítenünk.
Naponta tapasztaljuk, hogy a teljesült kívánság öröme hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek 
hangulata javuljon és a gyógyulásba vetett hitük megerôsödjön.

2023-ben ismét lehetôség nyílik arra, hogy az adózók az SZJA 1%-át alapítványunknak ajánlják 
fel, melyet – mint 2006 óta mindig - újabb kívánságok teljesítésére használunk fel.
(Auditált közhasznúsági jelentésünket és a korábbi évek 1%-ának elszámolásait a 
www.csodalampa.hu oldalon elolvashatja.)

Kérjük, hogy az ezen a nyilatkozaton található adószámot a 22SZJA számú bevallásának vagy 
az adónyilatkozat „22EGYSZA” lapján tüntesse fel.

Kérjük, hogy a nyilatkozaton elérhetôségét is adja meg számunkra, szeretnénk Önnek 
megköszönni a támogatását.

Tegyünk együtt csodát! Táplálja Ön is a Csodalámpa lángját, legalább
egyetlen % erejéig. Egy gyermeki mosoly mindent megér…

2023. január
Patzauer Gábor
alapító-elnök

A kedvezményezett adószáma:  18248670-1-43

A kedvezményezett neve:  Csodalámpa Alapítvány

Rendelkezô nyilatkozat
a befizetett adó 1%-áról


