16EGYREG-ADATLAP
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvényben (továbbiakban: Szf. tv.) előírt
előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához
Nemzeti Adóés Vámhivatal

Az adatlap kizárólag elektronikus úton nyújtható be az Ügyfélkapun keresztül!

(A) Az adózó tölti ki!

1. A jelen adatlapban foglalt kérelem, illetve bejelentés típusa:

1

(A kódkockában a választásának megfelelően jelölje meg az alábbi kódok egyikét:
1 - regisztrációs kérelem a 2017. és az azt követő rendelkező évekre
2 - a regisztrációs kérelem visszavonása, amennyiben a szervezet még nem szerepel a regisztrációs listában
3 - a regisztrációs kérelem visszavonása és egyben kérelem a regisztráció érvénytelenítéséhez, amennyiben
a szervezet már szerepel a regisztrációs listában
4 - a regisztrációs listában szereplő szervezet bejelentése a regisztrációt követően bekövetkezett azon változásról,
amely miatt a szervezet már nem felel meg az Szf. tv. 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek
5 - a regisztrációs listában szereplő szervezet bejelentése a kiutaláshoz szükséges adatok változásáról
6 - a regisztrációs listában szereplő, megszűnt szervezet jogutód szervezetének a regisztrációs kérelme

2. A szervezet adószáma:

1 8 6 2 1 8 2 4
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4 3

(B) Az adózó tölti ki!

3. Az állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített adatlap vonalkódja:

4. A szervezet neve:

Felelős Kisállattartás-ért Alapítvány

5. A szervezet székhelye:

1 1 8 4 Budapest
közterület neve

Lenkei
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város
község
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6. A szervezet belföldi pénzforgalmi számlaszáma, amelyre az szja 1%-os összeget utalni kéri:

1 1 7 1 8 0 0 0

2 1 1 5 0 6 4 3

0 0 0 0 0 0 0 0

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
7. Az adatlap kelte:

2 0 1 6 0 9 2 7

Budapest

(C) Az adózó tölti ki!
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Csasznek Imre Győzőné
a szervezet adatlapot benyújtó képviselőjének, illetve
meghatalmazottjának a neve

9. A csatolt nyilatkozat (16EGYREG-01):
10. A csatolt bejelentés (16EGYREG-02):
11. Az elektronikus formában rendelkezésemre nem álló okiratokat postai úton vagy
személyesen juttatom el az állami adó- és vámhatóság részére.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.09.27 09.34.57

16EGYREG-01-NYILATKOZAT
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvényben (továbbiakban: Szf. tv.) előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához,
a fentiekben hivatkozott törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezetek részére
(Kizárólag az egyesületeknek, alapítványoknak és közalapítványoknak kell kitölteni.)
Az adatlap kizárólag elektronikus úton nyújtható be az Ügyfélkapun keresztül!

A szervezet adószáma:

1 8 6 2 1 8 2 4

A szervezet neve:

Felelős Kisállattartás-ért Alapítvány

1

4 3

Az Szf. tv. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi nyilatkozatokat teszem:
(A kódkockákba a választásának megfelelően tegyen egy X-jelet.)

1.

A szervezet (egyesület, alapítvány, illetve közalapítvány) közhasznú tevékenységet végez.

(A) Az adózó tölti ki!

(Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Civil tv.) 2. § 20. pontja szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban
megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerint közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.)

2.

A szervezet (egyesület, alapítvány, illetve közalapítvány) hatályos létesítő okirata másolatának csatolását mellőztem, mivel a
szervezet a 2016. rendelkező évet megelőző években sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglétét, az állami adó- és
vámhatóság kiutalta részére a felajánlott összeget és a megelőző években már benyújtott létesítő okirat a belföldi székhellyel,
illetőleg a Civil tv. 34. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti feltétellel összefüggésben a jelen rendelkező évben is hatályos
adatokat tartalmaz.
(A Civil tv. 34. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Civil tv. 2. § 22. pontja szerint
közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás,
a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú
város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön
törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás,
valamint a polgármester jelölése.)

3.

A szervezet ( egyesület, alapítvány, illetve közalapítvány ) nyilvántartásba vételéről szóló, jogerős bírósági végzés másolatának
csatolását mellőztem, mivel azt a szervezet a megelőző években már benyújtotta és a 2016. rendelkező évet megelőző években
sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglétét, az állami adó- és vámhatóság kiutalta részére a felajánlott összeget.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.09.27 09.34.57

