
Tájékoztatás a befizetett adó 1 %-áról való rendelkezésről

Köztisztviselők! Közalkalmazottak! Kormánytisztviselők!

Segíts, hogy segíthessünk!

Az MKKSZ alapítványa:

Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért
Alapítvány

csak akkor tud segíteni, ha tőled segítséget kap!

Várjuk az 1 %-ot a rászorulók nevében és érdekében!

Az alapítvány adószáma: 18162558-1-42.
Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról? Erre azért is kell figyelni, mert a NAV 
készíti el a bevallást, de ne maradjon el az adó 1 %-áról való rendelkezés!

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezz az összevont adóalap után befizetett
személyi jövedelemadó 1+1%-áról.

Az MKKSZ tagjaként  2021-ben is  dönthetsz  úgy,  hogy a megfizetett  adód 1%-át
felajánlod egy regisztrált civil szervezetnek, Kérjük, hogy ezt a 

Közalkalmazottak  és  Köztisztviselők  Egymásért  Alapítványt részére  tegyed
meg! 

Ezzel lehet segíteni a rászorultakat a saját, már befizetett adód terhére, tehát ez

nem kerül pénzedbe!

Ez az adó 1 %-áról rendelkezés kérése: 
https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2021/ado_1sz_kerese_2021.pdf 

A rendelkezés  benyújtására  2021.  május  20-ig  van  lehetőség,  ez  a  határidő
jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki.

Ez  a  Közalkalmazottak  és  Köztisztviselők  Egymásért Alapítvány oldala:
https://www.mkksz.org.hu/szolgaltatasaink/szocialis-segely  

1

https://www.mkksz.org.hu/szolgaltatasaink/szocialis-segely
https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2021/ado_1sz_kerese_2021.pdf


Tájékoztatás a befizetett adó 1 %-áról való rendelkezésről

Az Alapítvány adószáma:     18162558-1-42.  

Ha a magánszemély (MKKSZ tagja) rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát
a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

- az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
- az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy

attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
(https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/
nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/20EGYSZA.html )

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen,
illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd

kinyomtatott nyilatkozati lapon,
- a  20EGYSZA  jelű  nyomtatványon  vagy  annak  adattartalmával  egyező

nyilatkozati lapon, 
(https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2021/20EGYSZA.pdf )
ennek kitöltését segíti az útmutató 
https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2021/20EGYSZA_kitoltesi_utmutato.p
df továbbá

- ha  a  munkáltató  vállalja  a  nyilatkozatok  összegyűjtését,  2021.  május  10-ig
lezárt  borítékban leadva a munkáltatónak.  A borítékon a leragasztás helyén
szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a
meghatalmazást.

Az szja 1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a
megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az
adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes
rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti,  hogy az Ön által idén megjelölt
kedvezményezett  részesült-e  a  felajánlott  1%-os  összegből.  Ha  elektronikus
tárhellyel rendelkezik, elektronikusan is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

Készült a Nemzeti Adó-és Vámhivatal anyaga alapján:
(https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/1_1_szazalek)

Segíts, hogy segíthessünk!

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért 
Alapítvány Kuratóriuma

Tájékoztatás: Ha az 1 %-ot máshova „illik” fizetni, akkor mód van adományozásra is!
(https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2021/
felhivas_alapszervezeti_adomanyozasra_alap.pdf )
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