
EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

Az adózó neve

Az adózó elektronikus levelezési címe

Az adózó postai  
levelezési címe

Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam megjelölt 
civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék. A hozzájárulás nem feltétele az érvényes 
rendelkezésnek.

Külföldi 
cím ország

város/ 
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz.

lépcső-
házép. em. ajtó

Az adózó adóazonosító jele

A név és címadatokat csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.

A kedvezményezett 
adószáma

A kedvezményezett 
technikai száma, neve

Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett javára kíván rendelkezni.

Az alábbi nyilatkozatot kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2021. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre szóló 
rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és ez évben nem kíván technikai számos vallási közösségre nyilatkozni!

A 2021. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre vonatkozó nyilatkozatomat visszavonom.
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Hogyan rendelkezhet adója 1+1%-áról?
• Nagyon fontos, hogy csak 1 civil szervezet, és 1 egyház vagy köztestület számára ajánlhatja fel 

adója 1+1%-át! Tehát évente csak egy ilyen rendelkezést töltsön ki.

• Az adó 1+1% felajánlásáról az új online felületen, vagy a 21SZJA EGYSZA lapján, illetve az erre a célra 
kialakított 21EGYSZA jelű nyomtatványon is rendelkezhet.

• Az adó 1+1% felajánlásáról a rendelkező nyilatkozatot 2022. május 20-ig kell elektronikusan vagy 
postán megküldenie a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár külön.

• Ha eddig még nem rendelkezett, legegyszerűbben, töltse ki ezt a nyilatkozatot. Az 1% rendelkezést 
már kitöltöttük Önnek, az alsó cellában pedig a +1 százalékról is rendelkezhet. Kérjük, ne feledje 
a borítékra ráírni adóazonosító jelét, illetve a borítékot leragasztás után aláírni a jelzés szerint 
keresztbe a ragasztáson.

• Adója 1+1%-ról elektronikus úton is rendelkezhet ügyfélkapun keresztül, a NAV eSZJA felületén:  
eszja.nav.gov.hu

• Rendelkezése csak akkor lesz érvényes, ha adóját befizette és nincs adótartozása.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adó 1% felajánlását – történjen akár postai 
úton, akár az eSZJA felületen – közvetlenül 
a hazai mentőállomások fejlesztésére, 
mentőautók felszerelésére, életmentő 
eszközök beszerzésére fordítjuk. Köszönjük!


