Nyilatkozat a jövedelemadó 1 százalékának felajánlásáról

A MEK Egyesület 1%-os támogatása:

Tisztelt MEK-barátok, MEK-támogatók, a MEK Egyesület tagjai!

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület ezúton is ismételten megköszöni mindazok
támogatását, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008. évben az
Egyesület számára ajánlották fel.

Tisztelettel kérjük és várjuk a MEK barátait, olvasóit, támogatóit, a MEK Egyesület rendes és
pártoló tagjait, mindenkit, aki fontosnak tartja a MEK fejlesztését, hogy 2009-ben ajánlja fel sze
mélyi jövedelemadójának közhasznú társadalmi szervezetnek, alapítványnak átutalható
1 százalékát a MEK Egyesület számára.

Az Egyesület adószáma: 18100277-2-41

Felajánlásukkal segítik a MEK Egyesület munkáját, a MEK elektronikus állományának újabb
dokumentumokkal, könyvekkel, folyóiratokkal, képekkel, hangoskönyvekkel való gyarapítását, a
határon túli magyar kulturális szervezetekkel való kapcsolatépítést, MEK dokumentumoknak
vakok és gyengénlátók számára hangzó anyagként való közzétételét.

Figyelem! Az 1%-ról való rendelkezés határideje egységesen 2009. május 20.
Rendelkezni lehet az adóbevallás részeként, a nyomtatvány 0853-D oldalán, akár papíron,
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akár elektronikus úton tölti ki az adóbevallást.
A kitöltött rendelkező nyilatkozatot csatolni lehet az adóbevalláshoz. A rendelkező
nyilatkozatot
ebben az esetben
postai borítékba kell tenni, és a borítékot le kell zárni, a borítékra az adóazonosító jelet rá kell
írni, és a boríték ragasztott felületén átnyúlóan saját kezűleg alá kell írni.
Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, a kitöltött rendelkező
nyilatkozatát a
fenti módon
lezárt, aláírt postai borítékban
elhelyezve lehet
eljuttatni a munkáltatóhoz
legkésőbb 10 nappal a bevallási határidő (május 20) előtt, tehát
2009.
május 10-ig. Ezt akkor is meg lehet tenni, ha a munkáltatónak az adóbevallást már
korábban leadta.
A rendelkező nyilatkozatot lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyese
n vagy postán
is el lehet juttatni
2009.
május 20-ig
az adóhatóságnak.
Ezt akkor is meg lehet tenni, ha az adóbevallást - a munkáltatónak, vagy az
adóhatóságnak - már korábban eljuttatta.
Ha az ez évben bevezetett egyszerűsített 0853E bevallást választja, és személyi
jövedelemadó-bevallását az
adóha
tósággal
készítteti el, akkor is rendelkezni lehet a fenti módokon - akár az adóbevallás részeként, a
0853-D oldalon, akár külön borítékban csatolt rendelkező nyilatkozattal - a személyi
jövedelemadó 1%-áról.

2/3

Nyilatkozat a jövedelemadó 1 százalékának felajánlásáról

A rendelkező nyilatkozat ki lehet tölteni az APEH honlapról letöltött nyomtatványkitöltő
programmal, vagy pedig letölthető innen: PDF illetve RTF formátumban.

Részletesebb tájékoztató található az "Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó
bevallásához"
(APEH honlapról letölthető 0853.pdf) nyo
mtatványban, (
http://www.apeh.hu/data/cms87791/0853_01_11.pdf
), továbbá a
http://www.nonprofit.hu/egyszazalek.html
oldalon.

Az Egyesületet más módokon is támogathatjuk (SMS-küldés, mobiltelefon-hívás, stb.).
Ezeknek leírása a
http://mek.oszk.hu/html/ta
mogatas.html
oldalon
található.

Köszönjük a magyar kultúra és tudomány terjesztéséhez nyújtott segítséget!

A MEK Egyesület Elnöksége
2009. február 15.
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