NÁLUNK SOK KICSI IS SOKRA MEGY
Útmutató az adó 1 % felajánlásához
Az idén is lehetőségetek van arra, hogy amikor befizetett személyi
jövedelemadótok 1%-áról rendelkeztek, támogassátok a Budajenői Általános
Iskoláért Alapítvány (18711860-1-13) munkáját. Az szja 1% felajánlása egy kis
papírmunkán kívül semmibe sem kerül, ugyanakkor nagyon sokat segíthettek vele!
A felajánlást függetlenül az szja-bevallási formától nagyon egyszerűen és gyorsan
megtehetitek. Az erről szóló rendelkező nyilatkozatot akár az adóbevallás
részeként, akár teljesen függetlenül az adóbevallástól, de legkésőbb május 22-ig
lehet megküldeni az adóhatóság részére postai vagy elektronikus úton.
A rendelkezés módja a NAV által elfogadott 16EGYSZA nyomtatvány beküldése,
melynek a kedvezményezett civil szervezetre vonatkozó részét segítségül előre
kitöltöttük, és levelünkhöz mellékeltük.
A személyes adataitokkal is kitöltött EGYSZA nyomtatványt benyújthatjátok:
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Postai úton, az adóbevallás részeként, a bevalláshoz kapcsolt EGYSZA lap
kitöltésével és együttes feladásával.
Postai úton, az adóbevallástól függetlenül önállóan lezárt, adóazonosító
jellel, névvel ellátott, aláírt borítékban. Ebben az esetben a fentiek szerint
elkészített borítékot egy külső borítékba helyezve kell beküldeni az
adóhatóság lakhelyünk szerinti illetékes szervének címére (ugyanoda, ahova
az adóbevallásunkat küldtük).
Munkáltatói adómegállapítás esetén 2017. május 10-ig, lezárt, adóazonosító
jellel ellátott és aláírt borítékban leadva a munkáltatónak; de május 22-ig
papír alapon vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan is eljuttathatjátok azt
a NAV-nak.
A fentieknek megfelelő borítékban, a NAV ügyfélszolgálatain személyesen
leadva.

Ügyfélkapun keresztül elektronikusan beküldve, akár az adóbevallási
nyomtatványhoz csatolva, akár utólagosan.

Fontos, hogy…
…a papír alapú rendelkezés esetén a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító
jeletek, a leragasztás helyén pedig keresztezve az aláírásotok! A neveteket is
ráírhatjátok, ez nem befolyásolja az érvényességet.
… rendelkezhettek utólagosan is, ha maga az adóbevallást már korábban
postázásra vagy elektronikus beadásra került.
…ha a NAV készíti el az adóbevallásotok, az 1 % felajánlására akkor is lehetőség
van. Ebben az esetben is külön - a fent említett módok egyikén - küldhető el
16EGYSZA nyomtatvány a NAV lakóhely szerinti illetékes szervéhez. Emellett az
adóbevallás-tervezet online javítása közben is lehetőség van az 1%-ról rendelkezni.
… a határidő lejárta előtta borítékos beküldésre akkor is sor kerülhet, ha a
korábban beadott rendelkezésedről még a május 22-i határidő előtt kiderül, hogy
érvénytelen.
…kedvezményezettet két csoportból (civil és egyház) lehet választani, de
mindegyikből csak egyet-egyet. Sem az egyik, sem a másik 1 % nem osztható
meg, de nem is vonható össze. Az azonos körből választott két kedvezményezett
javára tett rendelkező nyilatkozat sajnos mindegyike érvénytelen lesz.
…egyéni vállalkozók és vagy áfa-fizetésre kötelezett magánszemélyek február 25ig, az adóbevallási nyomtatványhoz csatolt EGYSZA lapon rendelkezhetnek
jövedelemadójuk 1+1%-áról. Ha ezt elmulasztják, május 22-ig még nekik is
lehetőségük van eljuttatni a nyilatkozatot a NAV-nak ügyfélkapun keresztül
elektronikusan vagy postai úton.
Magánszemélyként a civil szervezetnek nyújtott adó 1 % mellett rendelkezhettek
további 1% szja valamely egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak történő
felajánlásáról is. Az együttes rendelkezés azonban nem kötelező, lehetőség van
csak az egyik 1 %-os rész felajánlására is. Ebben az esetben a nyilatkozat
megfelelő részét hagyjátok üresen (de ne válasszátok szét a lap többi részétől)!
Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán jelezhetitek, hogy a felajánló nevét és
postai, illetve elektronikus levelezési címét a kedvezményezettként feltüntetett civil
szervezettel közöljék-e vagy sem. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok
feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes
rendelkezésnek!

Előre is köszönjük, hogy időt szántok az
adományozásra!

