
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-bevallás formájától – egyszerűen és gyorsan megtehetitek.
Az  erről  szóló  rendelkező  nyilatkozatot  akár  az  adóbevallás  részeként,  akár  teljesen
függetlenül  az  adóbevallástól,  de  legkésőbb  2019.  május  20-ig  lehet  megküldeni  az
adóhatóság részére postai vagy elektronikus úton.

A rendelkezés módja a NAV által elfogadott  18EGYSZA nyomtatvány  beküldése, melynek a
kedvezményezett civil szervezetre vonatkozó részét segítségül előre kitöltöttük, és levelünkhöz
mellékeltük.

A személyes adataitokkal is kitöltött EGYSZA nyomtatványt benyújthatjátok:

Amennyiben  rendelkeztek  elektronikus  tárhellyel (ügyfélkapuhoz  ez  a  szolgáltatás
kapcsolódik), a nyilatkozatot a legegyszerűbb módon, elektronikus úton adhatjátok be:

- az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy

- az  ÁNYK keretprogram segítségével a  18SZJA bevallással együtt, annak  EGYSZA
lapját kitöltve

- vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen
illetve  meghatalmazott  útján  adhatjátok  be  (címek  a  https://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg
oldalon):

- a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd 
kinyomtatott nyilatkozati lapon,

- a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati 
lapon,

- amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig 
lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (a borítékon a leragasztás helyén szerepelnie
kell a felajánló aláírásának).

https://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg


Fontos tudni, hogy… 

…  a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő,  azaz az ezt követően beküldött  rendelkezések
érvénytelenek, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

… rendelkezhettek utólagosan is, ha maga az adóbevallás már korábban beadásra került.

… az adóbevallás-tervezet online javítása közben is lehetőség van az 1%-ról rendelkezni.

… a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével egyéni vállalkozók is adhatnak le nyilatkozatot.

… ha meghatalmazott (pl. könyvelő) útján adjátok le a nyilatkozatot, a rendelkező nyilatkozatra
vonatkozó jogosultságot is be kell jelenteni.

… a civil  szervezetnek nyújtott  adó 1  % mellett  rendelkezhettek  további  1% szja  valamely
egyháznak  történő  felajánlásról  is,  a  civil  kedvezményezettekről  évenként  kell  nyilatkozni,
ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV,
míg az egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2018. évi nyilatkozatokat a 2019.
évben is, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

… az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozaton jelezhetitek, hogy a felajánló nevét és elérhetőségét 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!

…  jövő  év  januárjától  a  NAV  honlapján  megtekinthető,  hogy  az  általatok  idén  megjelölt
kedvezményezett(ek)  részesült(ek)-e  a  felajánlott  1(+1)%-os  összeg(ek)ből.  Amennyiben
elektronikus  tárhellyel  rendelkeztek,  elektronikus  úton  tájékoztatnak  a  felajánlott  összeg
kiutalásáról.

Előre is köszönjük, hogy időt szántok az adományozásra!


