Hogyan rendelkezhet az adó 1%-ról?
Az adó 1+1 % felajánlásáról az új online felületen, vagy a 16SZJA EGYSZA lapján, illetve az
erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon is rendelkezhet.
Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkészíti az Ön személyijövedelemadó-bevallási
tervezetét.
Az adóbevallási tervezetet a 2016-ban megszerzett jövedelmeiről szóló kimutatás, melyet az Ön
munkáltatója, kifizetője által megadott adatokból állítanak össze.
Ha Önnek van ügyfélkapu regisztrációja
A NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 2017. március 15-től megnézheti és módosíthatja a
www.nav.gov.hu-ról.
Ügyfélkapu regisztráció hiányában, amennyiben 2017. március 15-ig kéri, a NAV megküldi Önnek
adóbevallási tervezetét. Igénylését sms-ben, a honlapon, a NAV ügyfélszolgálatán és a NAV telefonos
tájékoztató rendszerén keresztül is kérheti.
Ha egyetért az adóbevallási tervezettel, amit a NAV készített Önnek, kérjük akkor se felejtse el
az 16EGYSZA lap kitöltését!
Rendelkezését elektronikus, vagy postai úton is eljuttathatja a NAV felé!
Ha nem ért egyet, akkor a bevallást módosíthajta
-Ügyfélkapu regisztárcióval az online felületen
-postán kapott tervezet esetén pedig a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával.
Ha egyetért a NAV által készített adóbevallási tervvel
Kérjük, akkor se felejtse el az 16EGYSZA lap kitöltését! Rendelkezését elektronikus, vagy postai úton
is eljuttathatja a NAV felé 2017. május 22-ig. Postai úton történő rendelkezés esetén a nyilatkozatot
tegye lezárt borítékba és kérjük az adószámát a borítékon is tüntesse fel. Kérjük, a boríték
ragasztásánál aláírásával hitelesítse azt.
Ha van jövedelme, de az nem a munkáltatótól vagy kifizetőtől származik
Abban az esetben a NAV az Ön részére a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatásának hiánya miatt
nem készít adóbevallási tervezetet, de Ön jövedelemmel rendelkezik, úgy az új online felületen 2017.
március 15-e után a WebNYK prgoram segítségével készítheti el a személyijövedelemadó-bevallását.
Ha Ön egyéni vállalkozó
2017. február 27-ig adhatja le adóbevallását a 16SZJA jelű bevallás beküldésével, vele együtt az
16EGYSZA lapot, amely az adó 1 százalékáról szóló rendelkező nyilatkozat. Ide tartoznak továbbá az
általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők és magánszemélyek, valamint az eva és kata
hatálya alá bejelentett egyéni vállalkozók.
Ha a munkáltatója készíti el az Ön adóbevallását,
Nyomtassa ki az 16EGYSZA lapot, majd töltse ki. (Az EGYSZA lapot ne válassza szét akkor sem, ha
valamelyik részét nem töltötte ki.) Tegye borítékba a nyilatkozatot, a lezárt borítékon tüntesse fel
adóazonosító jelét, a hátoldalán pedig a ragasztást keresztezve írja alá a borítékot. Ezután adja le a
borítékot a munkahelyén legkésőbb 2017. május 10-ig.)
Ha Ön már beküldte az adóbevallását és elfelejtett rendelkezni az adó 1 %-ról
Nyomtassa ki és töltse ki az 16EGYSZA lapot. (Az EGYSZA lapot ne válassza szét akkor sem, ha
valamelyik részét nem töltötte ki.) Tegye borítékba a nyilatkozatot, a lezárt borítékon tüntesse fel
adóazonosító jelét, a hátoldalán pedig a ragasztást keresztezve írja alá a borítékot. A borítékot postán
vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz 2017. május 22-ig.

