Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról
rendelkezni 2018-ban?
Személyi jövedelemadót fizető magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%át felajánlja egy civil szervezetnek. Ezzel, az évi adóbevallás elkészítésekor segíthetünk egy általunk
választott alapítvány vagy más szervezet munkájában.
Az adó 1 százalék felajánlásának vannak bizonyos tartalmi és formai követelményei, amelyeket mindenképp
be kell tartanunk ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, az összeg eljut a kiválasztott szervezethez. A
felajánlásról írásos nyilatkozatban kell rendelkeznünk. A szükséges rendelkező nyilatkozat a bevallási
nyomtatvány részét képezi (17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapja).
Az 1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a
bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten (17EGYSZA nyomtatvány) is rendelkezhet.

Segítségképpen, kitöltöttük ezt a nyomtatványt előre, alapítványunk adataival. A nyomtatvány
letölthető weboldalunkról:

LETÖLTÖM A NYOMTATVÁNYT

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezés a következőképpen adható be:

 a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2018. május 22-éig (ügyfélkapun keresztül
elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen)
 bevallási tervezete on-line javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja
1+1 %-áról rendelkezni
 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával
egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát.
Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt legkésőbb 2018.
május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta
legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
 a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-éig közvetlenül a NAV-hoz
o a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai
úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott
borítékban)
o a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan
lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV
ügyfélszolgálatain személyesen)

Az adó 1%-ának felajánlásáról akkor is rendelkezhetnek a munkavállalók, ha a NAV
készíti el az adóbevallásukat!

A rendelkező nyilatkozaton jelezheti azon döntését, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési
címét az Ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék.
Az adatok feltüntetése az EGYSZA lapon önkéntes, mindenki szabadon eldöntheti szeretné-e, hogy azok is
eljussanak a választott civil szervezethez. Nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Segítségnyújtás – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
További információért vagy a bevallás telefonos javításához a
06-40/20-21-22-es vagy a 06-80/20-21-22-es telefonszámot hívhatja,
H-Cs.: 8:30-16:00 óráig
P.: 8:30-13:30 óráig
A rendszer használatához előzetesen igényelt ügyfélazonosító-számra van szükség.
Általános tájékoztatást a 06-40/42-42-42-es telefonszámon kérhet.

Forrás: www.nav.gov.hu
A részletes tájékoztató ITT és ITT olvasható.

