
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
I{szalr-budanesti Arló- és Vámisazgató§ása

Il<tatő szám: 3 7 49 63 06 5 8

Adóazono s ítő szám: 186219 4 l -1 -4l
Tárgy: tájékoztatás

llllll l ll ] il I illll l il lll lll
3749630658

Reumabetegek a Célzott Terápiáért Egyesület
BUDAPEsT
ünörul uTcA 56.
1023

C,

!l'

6l
.rl

Tisztelt Kedvezmé ny ezett|

Tájékonatjuk, hogy az Önök szervezetének regisaráciőja a személyi jövedelemadó meghatározott
részének azadőző rendelkezése szerinti felhasználásaról szóló törvény alapjín érvényes1 .

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2Ol7. december 3l-i állapotnak megfelelően 2OI8. január l-jén
teszi közzé az intemetes honlapján a 201^8. rendelkező évtől szla l%o-os felajánlásra jogosult (érvényes
regisárációval rendelkező) kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.

-1 . 1 . , .l í l: a .
Ervényes regisztráciő esetén nem kell minden évben regisztrálnía, aregisztráció mindaddig érvényes, amíg
aregisrtrációt kovetően a NAV2 a rendelkezésére álló adatok, vagy a kedvezményezett bejelentése alapján
megiúlapítja, hory a szentezet már nem felel meg a feltételeknek. Amennyiben a regisztráciő utáni változás
miatt a kedvezményezett már nem felel meg a feltételeknek, azt a kedvezményezett3 15 napon belül köteles
bejelenteni a NAV_nak. A regisarációja érvénytelenitéséről elektronikus úton kap értesítést a
kedvezményezett.

Ervényes regisúráciő esetén sem folyósíthatő az szja lYo-os támogatás annak a szeruezetnek, amelyet a
NAV az adott rendelkező évre h,tzírt a kedvezményezettek köréből, vagy az adőszáma felfiiggesáett,
továbbá csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszer-vógelszámolás, az egyszeósített torlési és a
kényszertörlési eljárás alatí állő szervezetrészére sem teljesíthető utalás.

Továbbá nem folyósíthatő az szja lYo-os tárnogatás annak a szeívezetnek serrq amely részére az szja |Yo-

os támogatás folyósítását a kormányzati ellenőrzési szerv az állanhááartásről szóló a törvény alapjín
felfiiggesztette.

BUDAPEST, 2018. február 14.

í 1996. évi c)o(V[. törvény (a továbbiakban: Sú. tv.) 4. § (6) bekezdése
2 Szf, w. 4. § (7) bekezdése
3 Szf. tv. 4, § (7) bekezdése
1 2OlL. évi CXCV. törvény 66. § (l) bekezdés c) pontja
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Kérjülq válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni, és adószámátvagy adőazonosító jelét felttintetni!
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