
NE HAGYD VESZNI ADÓD 1%-ÁT!
KÉRJÜK 2017-BEN IS RENDELKEZZEN ADÓJA 1%-ÁRÓL

ÉS SEGÍTSE A DAGANATOS ÉS LEUKÉMIÁS BETEG GYERMEKEK GYÓGYULÁSÁT! 
Kérjük, írja be Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

NAV 2017-TŐL ELEKTRONIKUS BEVALLÁS LEHETŐSÉGÉVEL SEGÍT!

Mit kell tennie Szja adóbevalláshoz?
Ha egyéni vállalkozó vagy ÁFA bevallásra kötelezett magánszemély, az eva és a kata hatálya alá bejelentkezett 
egyéni vállalkozó, akkor 2017. február 27-ig adhatja le adóbevallását a NAV (APEH)-nak, a bevallás részét képező 
önálló EGYSZA lappal együtt, vagy az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű önálló nyomtatványon teheti meg 
adója 1+1%-ának felajánlását!
Amennyiben magánszemélyként küldi be adóbevallását, az adó 1+1%-áról a 16EGYSZA jelű nyomtatványon 
rendelkezhet amelyet, 2017. május 22-ig küldheti el az adóhivatalhoz.
Mindezt megteheti az ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton* vagy a NAV ügyfélszolgálatain* 
személyesen.

Hagyományosan papíralapon, postán szeretné a bevallását beadni, ezt kell tennie!
Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, március 15-ig postai úton, SMS-ben vagy elektronikus úton kérheti, hogy 
a NAV a bevallási tervezetet papíralapon, postán küldje el neki. A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó 
születési időpontját és adóazonosító jelét is. A NAV a kérelem nyilvántartásba vételéről az adózó által választott 
kapcsolattartási formában tájékoztatja az ügyfelet.
Amennyiben munkáltatója készíti el és nyújtja be adóbevallását, akkor a 16EGYSZA jelű nyilatkozatot az adó 
1+1%-áról legkésőbb május 10-ig lezárt borítékban /adóazonosító jelével ellátott postai borítékban* (amelyet 
a ragasztást keresztezve aláírni szükséges)/ átadhatja munkáltatójának*, vagy 2017. május 22-ig papír alapon, 
vagy elektronikusan közvetlenül eljuttathatja a NAV-nak.

Beadta adóbevallását és elfelejtett rendelkezni jövedelemadója 1+1%-áról, utólag is megteheti 2017. május 22-ig!
Később is lehetőség van feladni a rendelkezést; egészen 2017. május 22-ig ügyfélkapun keresztül elektronikusan, 
vagy a korábbi években megszokott módon, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban 
(amelyet a ragasztást keresztezve aláírni szükséges) postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen.

*A postai küldés menete:
1. Tegye kis borítékba és írja rá az Ön nevét, bejelentett lakcímét, adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékot a ragasztás mentén keresz-
tezve írja alá, hogy a rendelkezése érvényes legyen.
2. Juttassa el munkáltatójához 2017. május 10-ig vagy a bevallástól elkülönülten 2017. május 22-ig közvetlenül a NAV-hoz (APEH-hez)!

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA EGYIK 1%-ÁT FELAJÁNLJA EGY CIVILSZERVEZETNEK,
MÁSIK 1%-ÁT PEDIG AZ ARRA JOGOSULT EGYHÁZ RÉSZÉRE!
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adószámát: 18557071-1-09


