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Tisztelt Kedvezményezett!
Tájékoztatjuk, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló törvény biztosította lehetőséggel élve az adófizető magánszemélyek
egy része az Önök szervezetét jelölte meg kedvezményezettként a 2017. évi személyi
1
jövedelemadója 1%-ának felajánlásakor.
Nyilvántartásunk szerint az Önök szervezetének
a 2018. rendelkező évben felajánlott szja
1%-os összeg várható nagysága:

187 958 Ft.
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Az összeg kiutalását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) a regisztrált civil
kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti, így az Önök részéről ezzel kapcsolatban további
teendő nincs. Az összeg kiutalását a regisztráció során korábban megadott számlaszámra
teljesítjük. Az Önök szervezetének regisztrációja visszavonásig érvényes, új regisztrációs
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kérelmet nem kell benyújtaniuk.
Amennyiben a levélben szereplő összeg kiutalására nem tart igényt, úgy a 18EGYREG
adatlap benyújtásával kérjük, hogy regisztrációjának törlése iránt mielőbb intézkedjen.
Felhívjuk szíves figyelmüket, amennyiben a kedvezményezett köztartozással rendelkezik,
annak erejéig a NAV a kiutalást nem teljesítheti, kizárólag a köztartozásra visszatartott
összegen felül maradó rész utalható ki. Kérjük, hogy a maradéktalan kiutalás érdekében
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esetleges köztartozását mielőbb rendezze!
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Önök javára érvényesen rendelkezett és az adatainak kiadásához
hozzájárult magánszemélyek név- és címadatainak megismerése iránt kérelmet a 18EGYAD
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adatlapon , míg az Önök javára érvényes, érvénytelen, valamint el nem bírált nyilatkozatot tevők
számának, megyénkénti és korcsoportonkénti megoszlásának megismerése iránti kérelmet az
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EGYSTAT adatlapon terjeszthet elő. Az adatlapokat kizárólag elektronikus úton küldhetik meg
a NAV részére.
További teendők a kiutalt összeg elszámolásával kapcsolatban:
A kedvezményezettnek a 2018. évben átutalt szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozó (a cél
szerinti és működési költségeket összegszerűen is tartalmazó) adatait, meghatározva a támogatás
esetleges tartalékolásának tényét, célját, legfeljebb 1 éves időtartamát és összegét is,
9700 SZOMBATHELY KŐSZEGI UTCA 23/B. Telefonszám: (94) 500-960 Fax: (94) 310-481
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni és adószámát feltüntetni!
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2020. május 31. napjáig a 18KOZ jelű közleményben
kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton megküldenie. A 18KOZ jelű
közleményben szerepeltetni kell a 17KOZ jelű közleményben tartalékolt összegként megjelölt szja
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1%-os összeg(ek) felhasználására, tartalékolására vonatkozó adatokat is.
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1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény.)
A felajánlott összeg jelen levél kézbesítését követően nagyságrendileg is változhat, mivel a 2017. évi személyi

jövedelemadó megfizetésére részletfizetési vagy fizetési halasztási kedvezményben - különös tekintettel az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 133/A. § (1) bekezdése szerinti hat havi, pótlékmentes részletfizetésre - részesített
magánszemélyek által felajánlott 1% alapjául szolgáló szja megfizetettségének vizsgálata a levelünkben szereplő összeg
meghatározásának időpontjáig abban az esetben történhetett meg, ha ezen időpontig a részletfizetési vagy fizetési halasztási
kedvezmény időtartama lejárt. A felajánlott 1%-os összegek kiutalása csak akkor teljesíthető, ha az alapjául szolgáló adót a
magánszemélyek megfizették.
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Szf. törvény. 6. § (1)-(3) bekezdése;
Szf. törvény. 4. § (1)-(9) bekezdése;
Szf. törvény 6/A. § (6) bekezdése;
Szf. törvény 6/A. § (5a);
Szf. törvény. 6/C. § (1)-(2) bekezdése.

