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A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványos méretű borítékba, amely e lap méretét csak
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
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A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a
borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel! Csatolja így az
adóbevallásához! A korábbi évektől eltérően az adó 1%-ának felajánlására vonatkozó rendelkező nyilatkozatát
minden adózó a bevallási év május 10-ig juttathatja el az adóhatósághoz. Tehát az egyéni vállalkozók és az
áfa ﬁzetésére kötelezett magánszemélyek, akik egyébként februárig adnak bevallást, ugyancsak május 10-ig
érvényesen rendelkezhetnek, ha az adóbevallásuk alkalmával az 1% felajánlás kimaradt volna. Elektronikus
bevalláskor az adószámot kell megadnia. További hasznos tanáccsal szolgálhat az 1% célba juttatása kapcsán
a könyvelője vagy bérszámfejtője.
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az idén is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és beﬁzetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot
a külön törvényben meghatározott társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi
kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, kulturális, illetve egyéb alkotói- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, főiskola, egyetem,
elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje
meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot
egy borítékba tegye bele. Az adóbevallás első oldalán az erre szolgáló kockában X jellel jelölje,
hogy nyilatkozatot csatolt! A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!
A borítékra ne felejtse el ráírni az Ön adóazonosító jelét.
Ha Ön munkáltatói adómegállapítást kér, akkor a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó borítékot
is a munkáltatójának adja át. Ön választhatja azt is, hogy a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó
borítékot, melyen kívül fel kell tüntetni az Ön adóazonosító jelét, május 10-ig az adóbevallástól és
munkáltatójától függetlenül, személyesen vagy postai úton juttatja el a NAV-nak.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az idén is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és beﬁzetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot
a külön törvényben meghatározott társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi
kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, kulturális, illetve egyéb alkotói- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, főiskola, egyetem,
elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje
meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot
egy borítékba tegye bele. Az adóbevallás első oldalán az erre szolgáló kockában X jellel jelölje,
hogy nyilatkozatot csatolt! A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!
A borítékra ne felejtse el ráírni az Ön adóazonosító jelét.
Ha Ön munkáltatói adómegállapítást kér, akkor a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó borítékot
is a munkáltatójának adja át. Ön választhatja azt is, hogy a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó
borítékot, melyen kívül fel kell tüntetni az Ön adóazonosító jelét, május 10-ig az adóbevallástól és
munkáltatójától függetlenül, személyesen vagy postai úton juttatja el a NAV-nak.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az idén is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és beﬁzetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot
a külön törvényben meghatározott társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi
kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, kulturális, illetve egyéb alkotói- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, főiskola, egyetem,
elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje
meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot
egy borítékba tegye bele. Az adóbevallás első oldalán az erre szolgáló kockában X jellel jelölje,
hogy nyilatkozatot csatolt! A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!
A borítékra ne felejtse el ráírni az Ön adóazonosító jelét.
Ha Ön munkáltatói adómegállapítást kér, akkor a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó borítékot
is a munkáltatójának adja át. Ön választhatja azt is, hogy a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó
borítékot, melyen kívül fel kell tüntetni az Ön adóazonosító jelét, május 10-ig az adóbevallástól és
munkáltatójától függetlenül, személyesen vagy postai úton juttatja el a NAV-nak.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az idén is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és beﬁzetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot
a külön törvényben meghatározott társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi
kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, kulturális, illetve egyéb alkotói- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, főiskola, egyetem,
elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje
meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot
egy borítékba tegye bele. Az adóbevallás első oldalán az erre szolgáló kockában X jellel jelölje,
hogy nyilatkozatot csatolt! A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!
A borítékra ne felejtse el ráírni az Ön adóazonosító jelét.
Ha Ön munkáltatói adómegállapítást kér, akkor a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó borítékot
is a munkáltatójának adja át. Ön választhatja azt is, hogy a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó
borítékot, melyen kívül fel kell tüntetni az Ön adóazonosító jelét, május 10-ig az adóbevallástól és
munkáltatójától függetlenül, személyesen vagy postai úton juttatja el a NAV-nak.

