
EGYSZA

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

Az adózó neve:

adóazonosító jele, 

vagy adószáma: 
          

Amennyiben  valamelyik  kedvezményezett  számára  nem  kíván  rendelkezni,  az  arra  vonatkozó 
nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha 
valamely nyilatkozat nem töltötte ki. A kinyomtatott oldalt helyezze a borítékba, a lezárt borítékon az adóazonosító 
jelét, nevét és címét tüntesse fel, és a borítékot a ragasztott felületre átnyúlóan írja alá! A borítékot postán vagy személyesen 
juttassa el az állami adóhatósághoz!

A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi 
kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotói és előadó-művészeti 
tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, alapprogram javára kíván rendelkezni.

A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha valamely bíróság által bejegyzett, technikai számmal rendelkező 
egyház vagy a költségvetés valamely kiemelt előirányzat javára kíván rendelkezni.

A kedvezményezett technikai száma, 
neve:         

 

                        



AZ EGYSZA LAP KITÖLTÉSE
Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1 + 1 %-áról 

Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy a befizetett adójának 1 + 1 %-áról rendelkezzen: 

• az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó 
könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató 
szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és 

• az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt 
előirányzat javára. 

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon 
található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a 
költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, 
társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem 
elektronikus úton nyújtja be a bevallást. 

Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. 

A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a 
technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. 

Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2012. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz 
és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! 

A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak 

- az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy 
- az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány

részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy
- lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg 
- a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon is megteheti (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján).

A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek. 
A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. 

A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt 
kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1 % összegből. 

A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató 
rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. 

Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban 
foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató 
rendszer használatához szükséges ügyfél kapuval rendelkezzen. 

A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési 
előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.


