
 

Tisztelt Kedvezményezett! 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ebben az évben elkészítette a magánszemélyek 2016. 
évr l szóló személyijövedelemadó-bevallási tervezetét. Amennyiben a magánszemély egyetért a 
tervezettel, vagy az általa ismert adatokkal kiegészíti azt, akkor a NAV által elkészített, illetve 
kiegészített tervezet lesz a magánszemély hivatalos személyi jövedelemadó bevallása.  
Tekintettel arra, hogy az új bevallási mód (eSZJA) új lehetséggel bvíti az szja 1+1%-os 
felajánlási lehet ségeket és már megszokott módokat, ezért indokoltnak tartjuk, hogy a 2017. 
rendelkez évre érvényesen regisztrált és az szja 1+1%-os felajánlásokra igényt tartó civil 
kedvezményezettek, így az Önök szervezete is nagy hangsúlyt fektessen a rendelkez 
magánszemélyek tájékoztatására. 
 
Ezúton kívánjuk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy az szja 1+1%-os rendelkezés hatályos 
szabályait a NAV internetes honlapján elérhet tájékoztató anyagok részletesen tartalmazzák1,2. 
 
A lehetséges rendelkezési módok közül az Önök kiemelt figyelmébe ajánljuk az új online 
rendelkezési lehetséget, mely szerint a rendelkez magánszemély az eSZJA online kitölt 
felületen3 
- ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton, vagy 
- ügyfélkapus regisztráció nélkül kitöltve, onnan kinyomtatva postai úton, vagy a NAV 

ügyfélszolgálatain személyesen 
nyújthatja be az szja 1+1%-os rendelkez nyilatkozatait. 
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni és a figyelmet felhívni arra, hogy az szja 1+1%-os 
rendelkezésrl szóló törvény4 konkrétan meghatározza azon speciális benyújtási módokat, 
amelyek esetében a magánszemély helyett egy közvetít  személy - munkáltatói adómegállapítás 
esetén a munkáltató, illetve az adóbevallás elektronikus beküldése esetén a magánszemély szja 
1+1%-os rendelkez nyilatkozatának beküldésére meghatalmazott és a NAV-hoz el zetesen 
bejelentett állandó képviselje5 - nyújthatja be az szja 1+1%-os rendelkez nyilatkozatokat. 
A fentiekt l eltér  közvetít  személy esetén az szja 1+1%-os rendelkez nyilatkozatokat 
tartalmazó borítékhoz csatolni szükséges a rendelkez  magánszemély által annak benyújtására 
adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt eseti meghatalmazást6.  
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1 www.nav.gov.hu � Friss információk: Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról. 
2 www.nav.gov.hu � 25. számú információs füzet: Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról 
rendelkezni. 
3
 www.nav.gov.hu � eSZJA 

4 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 5. § (3) bekezdés b)-c) pontja. 
5
 Az adózás rendjérl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. § bekezdése szerint az adózó a 

képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az 
állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság 
el tti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képvisel je az adóhatóság által rendszeresített 
formanyomtatványon jelenti be.  
6 Art. 7. § (1) bekezdése szerint a magánszemélyt az adóhatóság eltt közokiratba vagy teljes bizonyító erej 
magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy, valamint a törvényes 
képvisel je, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakért, 
okleveles adószakért, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvel, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy 
adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, egyéni vállalkozó magánszemély esetén a 
képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja képviselheti. 
 
 


