A/2. Online rendelkezel, de nincs Ügyfélkapud

Ne felejts el
rendelkezni
róla!
Neked pár percbe kerül, mi viszont minden
felajánlással egy ﬁatal számára tudunk ingyenes
technológiai foglalkozást biztosítani!

1. Menj az adóbevallás oldalra -

webnyk.nav.gov.hu -, és válaszd az
1+1% nyilatkozat opciót

2. Töltsd ki az adataiddal, illetve a támogatni
kívánt szervezet nevével és adószámával
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A/1. Online rendelkezel és van Ügyfélkapud

1. Menj az eszja oldalra -

eszja.nav.gov.hu -, lépj be az Ügyfélkapun
és válaszd az 1+1% nyilatkozat opciót

kívánt szervezet nevével és adószámával

3. Küldd be egy gombnyomással

keresd ki a bevalláscsomagból

2. Töltsd ki az adataiddal, illetve a támogatni

4. Tedd borítékba,

3. Postázd el az adóbevallásoddal együtt

kívánt szervezet nevével és adószámával

a NAV-nak (ha elektronikus kitöltő vagy,
online is beküldheted)

B/2. Az adóbevallásodtól függetlenül rendelkezel
Járj el úgy, mintha a NAV késztené el az adóbevallásod,
azaz kövesd az A pontban leírt utak valamelyikét

A/3. Papíron rendelkezel

1. Töltsd le a nyilatkozatot a NAV honlapjáról -

nav.gov.hu/data/cms447999/17EGYSZA.pdf
-,és válaszd az 1+1% nyilatkozat opciót

2. Nyomtasd ki
3. Töltsd ki az adataiddal, illetve a támogatni
kívánt szervezet nevével és adószámával

2. Töltsd ki az adataiddal, illetve a támogatni

1. Az adóbevallásodnak része az EGYSZA lap:

3. Nyomtasd ki a kitöltött nyilatkozatot

Adószámunk: 18621790-2-13 5. Postázd el bármelyik NAV kirendeltségnek
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B/1. Az adóbevallásod keretében rendelkezel

a borítékot írd alá keresztben

HA A NAV KÉSZÍTI EL
AZ ADÓBEVALLÁSOD

B

HA TE KÉSZÍTED EL
AZ ADÓBEVALLÁSOD
EGYEDÜL, VAGY A KÖNYVELŐDDEL

4. Tedd borítékba,

a borítékot írd alá keresztben

5. Postázd el bármelyik NAV kirendeltségnek

C

HA A MUNKÁLTATÓD GYŰJTI ÖSSZE
AZ 1%-OS FELAJÁNLÁSOKAT

HATÁRIDŐ: 2018. MÁJUS 10.

1. Töltsd le a nyilatkozatot a NAV honlapjáról -

nav.gov.hu/data/cms447999/17EGYSZA.pdf
-,és válaszd az 1+1% nyilatkozat opciót

2. Nyomtasd ki , majd töltsd ki az adataiddal, illetve
a támogatni kívánt szervezet nevével és adószámával

3. Tedd borítékba, a borítékot írd alá keresztben
4. A lezárt borítékot legkésőbb május 10-ig add oda
a munkáltatódnak, aki eljuttatja a NAV-nak

Technológiai
Oktatásért
Alapítvány
A Skoolban 8-18 éves korú lányoknak
nyújtunk INGYENES technológiai foglalkozásokat újszerű oktatási formában.
Ez azért fontos, mert a nők aránya a területen
ma még 8% alatt van. Viszont nem azért
választják ilyen kevesen ezt a pályát, mert a
nőket nem érdekli a technológia világa,
hanem az erős nemi sztereotípiák, a kulturális
akadályok miatt, valamint a bátorítás és önbizalom hiánya miatt.
Pedig ez a karrier-út számukra is számtalan
lehetőséget rejt, hiszen ma Magyarországon
több, mint 22 000 betöltetlen pozíció van az IT
területen.
Azért, hogy ezeket a lehetőségeket minél
többen felfedezzék, a Skoolban játékosan
inspiráljuk a ﬁatal lányokat, technológiai
foglalkozásaink keretében sikerélményeket
adunk nekik, megismertetjük velük a női
példaképeket.

www.skool.org.hu

Küldetésünk, hogy ingyenes foglalkozásainkon
keresztül olyan ﬁataloknak mutassuk meg a
technológiában rejlő lehetőségeket, akik ma
még a negatív sztereotípiák vagy más akadályok
miatt kevésbé vesznek részt a technológiai
alkotásban.

Kérjük, támogass minket adód
1%-val, hogy Skool és KódKlub
projektjeinkkel minél sokszínűbbé
tegyük a tech világot és ezáltal a
jövőt!
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A KódKlubban 6-18 éves, gyermekotthonokban
élő, hátrányos helyzetű ﬁatalok számára
nyújtunk INGYENES technológia foglalkozásokat újszerű oktatási formában.
Célunk, hogy minden ﬁatal számára megadjuk
a lehetőséget, hogy olyan hasznos, 21.
századi ismereteket szerezzenek a technológia területén, mely a jövőjüket támogatja.
A KódKlub programokon tanultak segítik a
ﬁatalok továbbtanulási és elhelyezkedési
esélyeit egy olyan szektorban, mely meghatározza a jövőnk alakulását, a legdinamikusabban fejlődik, és amely Magyarországon is
a legkiválóbb munkalehetőségeket kínálja.
Jelenleg 3 budapesti és 1 vidéki helyszínen
zajlanak KódKlubok.

www.kodklub.org

