
Útmutató a szja 1%-ának felajánlásáról, 
a nyilatkozatok kitöltéséről. 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1%-át? 
Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre 
maradéktalanul befizeti az NAV-nak (APEH), vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási 
engedélye van az NAV-tól (APEH). 2. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának? 
 a választott szervezet adószámát 

és tartalmazhatja (de nem kötelező!) a szervezet nevét is.  3. Milyen formában kell nyilatkozni? 
Az adózónak a következő lehetőségei vannak a nyilatkozat tételre: 
 a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot lezárt, adóazonosító 

jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is eljuttatja a meghatározott 
határidőig (május 20.) az adóhatóságnak.  

 a személyi jövedelemadó bevallásával együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező 
„perforált” íven nyilatkozik (külön-külön nyilatkozat van a két különböző 1%-nak), 
melyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén, az adózónak nem kell 
letépnie és külön borítékba helyeznie!  

 a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási 
csomagjában helyezi el. A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni. 
A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a 
formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adóazonosító jelét.  

 munkáltatói adómegállapítás esetén, a munkavállaló az állami adóhatóság által 
rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett 
rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére 
átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz 
legkésőbb 10 nappal a határidő (május 20) előtt, tehát május 10-ig.  

 A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő 
személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A 
munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó 
borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, május 20-ig zárt csomagban 
küldi meg az adóhatóságnak.  

 a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóhatósági 
adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva küldi meg az adóhatóságnak, 
illetőleg elektronikus űrlapját (1053 számú űrlap és az ahhoz kapcsolódó 10egysza nevű 
rendelkező nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás 
benyújtására előírt határidőig küldi meg az adóhatóságnak. (További információkat talál 
az elektronikus adóbevallással kapcsolatban a www.magyarorszag.hu honlapon.)  



4. Milyen esetekben érvénytelen a nyilatkozat? 
A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike 
megállapítható: 

(a) a befizetett adóra vonatkozó törvényi előírások nem teljesülnek; 

(b) a befizetett adó 1%-áról az adófizető részlegesen rendelkezett; 

(c) két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett ugyanazon 
kedvezményezett kategóriába tartozik; 

(d) a kedvezményezett a jogosultsági feltételek meglétét a NAV ( felhívását követően nem 
igazolja, illetőleg a törvény által előírt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségeit nem 
teljesíti 

(e) ha a rendelkező nyilatkozat vagy a boríték, illetőleg annak továbbításának a törvényben 
meghatározott egyéb formai feltételei nem teljesülnek. 
(Például: Hibásan kitöltött nyilatkozat pl.: rossz adószám, vagy a szervezet neve 
pontatlanul lett megadva.  A rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illetőleg 
technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan. A nyilatkozatot tartalmazó 
borítékon hiányzik kötelezően megadandó adóazonosító, vagy nincs a boríték a 
ragasztáson átnyúlóan aláírva (munkáltatói adómegállapítás esetén).)  

(f) amennyiben a magánszemély úgy választotta az adóhatóság adatszolgáltatás alapján 
történő adómegállapítását, hogy arra a jogszabály szerint nem lett volna lehetősége, 
akkor, ha a törvényben meghatározott határidőig pótlólagosan benyújtotta 
adóbevallását (önadózás), akkor az ezzel együtt érkezett rendelkező nyilatkozatot kell 
érvényesnek tekinteni. 


