Kedves Testvérünk!
Kedves Hallgatói Családtagunk!

www.mariaradio.hu

Minden magánszemély jogosult a személyi jövedelemadó 1%-át egy regisztrált
civil szervezet részére, és további 1%-ot egy technikai számmal rendelkező elismert egyház részére felajánlani. Magyarországi fennállásunk óta minden évben
egyre többen ajánlják fel civil 1%-ukat a „Mária Rádió Közhasznú Egyesület”
részére. Köszönjük, ha a hallgatói család tagjaként már Ön is így tett!
Arra kérjük, hogy idén se felejtkezzen meg az adományozás eme nagyszerű lehetőségéről. Az
1%-os felajánlás csupán néhány percet és gondos odafigyelést igényel, nem jár plusz anyagi költséggel, nekünk viszont óriási segítség! Rendelkezzen felénk adója civil 1%-áról!
Ha civil 1%-át a Mária Rádiónak ajánlja fel, akkor ezzel közel 9 percnyi* műsoridőnket támogatja.
(* a 2016. évi átlag 1% adófelajánlás alapján kiszámítva)

Kérjük szíves a Hallgatói Családot, hogy buzdítsanak másokat is az 1%-os felajánlásra!
Hívja fel rokonai, munkatársai, és ismerősei figyelmét, hogy adójuk 1%-ával ők is támogathassák
a Szűzanya rádióját, ezzel nagyban segítve missziós tevékenységünket! Adja át nekik ezen rendelkező nyilatkozatot!
FONTOS TENNIVALÓK!
1. A nyilatkozatot tegye borítékba, majd zárja le! (Külön köszönjük, ha hozzájárul személyes adatainak részünkre történő továbbításához)
2. A lezárt borítékot a hátoldali leragasztáson átnyúlóan saját kezűleg írja alá!
3. A boríték előoldalára írja rá nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét!
4. A borítékot – a papír alapú adóbevallása mellé téve, vagy attól különállóan – juttassa el az illetékes adóhivatalnak (postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen), vagy adja át
munkáltatójának.
Hálás szívvel köszönjük segítségét!
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
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Az adózó elektronikus levelezési címe:
 ozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam megjelölt első
H
kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék. A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek

A kedvezményezett adószáma:

19385226–1–19

MÁRIA RÁDIÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

