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Hogyan rendelkezhet adója 1%-ról a Magyar Nukleáris Társaság részére?

Az idén is lehetőség van arra, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált
civil szervezetnek, így szervezetünknek a Magyar Nukleáris Társaságnak is.
Magánszemélyként a felajánlásáról a bevallással együtt vagy akár attól külön is lehet
rendelkezni.
A rendelkezés 2018. május 22-éig benyújtható:






a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton1, vagy postai úton,
illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy
postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen)
a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV
ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV
honlapjáról letölthető.
a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai
úton, vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain)

***A nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát kell feltüntetni: 19668693-2-43***
2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával
egyezően a munkáltató továbbra is összegyűjtheti az 1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben
munkáltatója útján rendelkezik, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban
leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon a leragasztás helyén, továbbá a
kísérőjegyzéken rajta legyen az aláírása!)
Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően
rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és
késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.
Az 1%-ról rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy nevét és elérhetőségét
(postai, illetve elektronikus levelezési címét) az Ön által kedvezményezettként feltüntetett
civil szervezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a
rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

