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&$ea!!fi$*$ v*lxrr.alyih l*edvnglt$,r-g*x*ttE&{!$iiru npm hirffin retr&lksllli, *xarra v,,*rnntksc6
nyilatkozatot ne tiiltse ki.
K6rjiik, hsgy a nyilatkoretoket ne vilassze sz6t ebben ez esetben sem, ha valamely nyiletkoartot
nem t6lt6tte ki.
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Az adouri elektronikus levelazdsi cime

'Hox*jirulolt, h*rgg nxu*rwt:** potfal* illcitis,,sl**Srsnikffi lsv*ls,?Ssi cim*rmt *a iltellrrr
megjel6lt els6 kedvezmdnyezetti lrtirne tanoiO szervezettel {civil kedvezrndnyezett} ktiztiljdk. | |

A hotE*j*nrl** x*lrr felt$tslE na *rv,*rry** ren&lkezesnek.
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A k*dv,*xr**nya::,tt xd&rg*mit sl*er t6lts# k*, ha ?S{7, januiir 1-j*i$l * ldAV hsnlfipj*n
{i!lww"n*v,gsv"h$} lltlaxgtc$ r*g}salr*f;i** list*ba* *zerepl6 valarne}y egyesulet, a1*p*"6ny,
,k*a*la$itlmny,, ar*1fifu$kslsgsrigl{ba H*rn tartesf }*Enyvt*tri; kv*ft$rin mr3:e*rni, egy*b hultsrilis.
i$6** alkota-- vagy g$add-rnrlv&sed* l*|*&ken st fcl$a$ szerv*zet,: agy lv-il$r+nevesitetl
i$ fl-ngFy" dsp.li$e${klidlasx&s$ kedrr*em6nyqr*$ javSrakii*ln,r*nd*}keeni.

&kdlreerme&:r eft**chniit*ismrna, new
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Ezt a nyilatkozatot akkor t0ltse kr. ha valarnely technikai szimmal rendelker6 ke
jav6ra ldvSn rendelkezni



Az EGYSZA lap kitiilt6se
' Rendelkezd nyilatkozat a befizetett szem6lyi jiivedelemad6 1+1 Yo-ir6l

Ebben az 6vben is lehet6s6ge yan arra,hogy az dsszevont ad6alap utdni, a kedvezm6nyek ds

az dnkdntes kdlcsdnds p5rrztitri egydni szitmlfira, a nyugdij-el6takardkossigi sz6ml6ra,
valamint a nyugd(jbiztosit6si szerzldls alapjan az 6n 6ltal fututalni rendelt dsszeg levon6sa
ut6nfennmarad6befrzetettad6j6nakl+loh-iLr6lrendelkezzen.

Rendelkezhet:

. ur. elsd kedvezmfinyezetti kiirbe tartoz6, On 6ltal trimogatni kivrint egyesiilet,
alapitvflny, kdzalapitviny, a Magyar Tudomiinyos Akad6mia, a muze6lis
int6zmdnyekr6l, a nyilv6nos k0nyvtriri ell6tdsr6l 6s a kdzmtiveldd6sr<il sz6l6
tdrvdnyben szerepl6 orszdgos ktizgytijtemlny, a Mag,var Allami Operchin, a Magyar
Orszdgos Levfltitr, az Orsz6gos Sz6ch6nyi Kiinyvtdr, a Magyar Nemzeti
Filmarchfvum, a Neumann Jrinos Multimddia Kdzpont 6s Digit6lis Kdnyvtrir, az
orsz6gos szal<nfaeumok" az el6bb fel nem sorolt kdnyvt6ri, lev6ltdri, mfzeumi, egydb
kultur6lis, illetve alkot6- vagy el6ad6-miivdszeti tevdkenys6get folyat6 szewezet, a
nemzeti fels6oktat6sr6l sz6l6 tdrvdnyben meghatflrozott fels6oktatisi intd;zmdny, a
Nemzeti Egyiittmtikdd6si Alap, vagy a Magyar Miivdszeti Akaddmia javira,lslvagy

o a mdsodik kedvezm6nyezetti kiirbe tartoz6,6n 6ltal t6mogatni kfv6nt, technikai
szdmmal rendelkez6, a20ll.6vi CCVI. tdrvdny szerinti bevett egyhin (ide nem 6rtve
a bels<i egyhini jogi szem€lyt) (a tov6bbiakban:, egyhin) vagy a kdltsdgvet6si
tdrvdnybenmeghatdrozottkiemeltel6ir6nyzat jav6ra.'

Ha On mindkdt kedvezmdnyezetti k6rbe tartoz6 rdszlre kivfn t6mogatrlst juttatni, akkor az

,,EGYSZA" elnevezdsii lap mindk6t rflsz5t tdltse ki!

Amennyiben On csak az egyik kedvezmlnyezetti kOrbe tartoz6 szewezet javan kiv6n
rendelkezni, akkor az ,,EGYSZ.L" elnevezdsti lapon tal6lhat6, mdsik nyilatkozar.ra szolg6l6
rdszthagyja iiresen, vagy hfzza 5t.

Az azonos kedvezm6nyezetti kdrbe tartoz6 szervezetek kiiztil csak egy javfra rendelkezhet.

Az els6 kedvezmdnyezettr kiirbe tartozf szewezet eset6ben a kedvezm6nyezetl
adfiszhmht kell befrni. A mfsodik kedvezm6nyezettt kiirbe tartoz6 egyhin 6s a kiemelt
kiiltsdgvet6si eldirfnyzat eset6n a technikai szrflmot kell feltiintetnie. A technikai
szimmal rendelkezd kedvezm6nyezett eset6ben, annak neve is feltiintethet6.

Felhivjuk szives figyelm6t, ha On rigy dOnt, hogy nev6t 6s postai illetve elektronikus
levelez6si cim6t az els6 kedvezm6nyezetti kiirbe tartoz6 szewezettel ktiziilj6k, akkor e

szind6krflt tz erre vonatkoz6 k6dkockrf,ban jeltilje ,rX"-szel, 6s tiiltse ki ,,Az ad6z6 neve"
mez6t 6s ,rAz ad6z6 postai levelez6si cfme" vagy ,rAz ad6z6 elektronikus levelez6si cfme"
mez6k k0ziit legakibb az egyiket A kedvezmlnyezett az 6n 6ltal megadott adatokat
kizdr6lag a kdzhasznri tevdkenys€gdvel kapcsolatban az 6nnel tdrtdn6 kapcsolatfelv6telre,
tfij{koztatds nyiltilsfuahasznillhatja fel, 6s az adatokatkizir6lag az adatszolgditatdst kdvet6 5

6vig kezelheti.

Thjfikoztatjuk, hogy a cim adatok kitiilt6se, 6s az adatkezel6si hozzr{jirulfs megadfsa
nem felt6tele az 6rv6nyes rendelkezdsneko az csak vilaszthat6 opci6.

Nem drv€nyes a rende lkezds, ha a nyilatk ozatdt 2017. m6jvs 22-6ignem kiildi meg (iuttatja
el) a Nemzeti Ad6- 6s Vr4mhivatalhoz (a tov6bbiakban: NAV), vagy a rendelkez6 nyilatkozat

' A NAV a honlapj6n (www.nav.sov.hu) folyamatosan kdzz6 teszi-az adoll - rendelkez6 - 6vben felaj6nl6sra
jogosult civil kedvezmdnyezettek ad6sz{rr6l nevdt, sz6khely6t, valamint a bevett egyhiuak, 6s kiemelt
el6fuinyzat 2017. rendelkezl 6i technikai szimait.



nem tartalmaz ad6sz6mot, technikai szdmot, yagy az t6ves, illetoleg olvashatatlan (kivdve, ha
a m6sodik kedvezm6nyezetti kdrbe tartoz6 kedvezmdnyezett a rendelkezdsb6l e ndlktil is
azonosithat6), vagy ad6j6t az 6nre vonatkoz6 tdrvdnyes hatfriddig nem rendezi!

A rendelkez 6s6t - 2017 . mij us 22-ig - megteheti :

- a rendelkez6 nyilatkozatot lezdrt, ad6azonosit6 jeldvel ell6toff, postai borftdkban,
szemdlyesen vagy postiin eljuttatva a NAV-hoz (t6l6koztat6ban szerepl6 cimre), vagy

- a L6SZJAjelti szemdlyijdvedelemad6-bevall6s6ban, azzal egyitt benyrijtva, vagy

- munk6ltat6i ad6megilllapitds esetdn munk6ltat6j6hoz (2017. mdjus 10-6ig, lezilrt,
ad6azonos(t6 jel6vel ellftott, ragasztott feliiletdre 6tnyril6an, saj6t keziileg alflirt postai
borit6kban) eljutatott nyilatkozatban, vagy

- a NAV honlapj6n (I,ww.nav.gov.hu) kdzzdtett 6ltal6nos nyomtatvdnykitdlt6- 6s

ellen6rz6 program (ANYK-AbevJava) segitsdgdvel kititltdtt ,,16EGYSZA" jelti
formanyomtatvfiny ,,EGYSZA" elnevezdsti lapj6t kinyomtatva, lezirt, ad6azonosft6
jeldvel ell6tott, postai borit6kban, szem6lyesen vagy postdn, illet6leg elektronikus
tirlapkdnt, elektronikus tton (meghatalmazott eset6n ki.il6n megbizds alapjdn)
eljuttatva a NAV-hoz, vagy

- 2017. miircius 15-t6l a NAV honlapjrlr6l (_www.nav.eov.hu) 6s a
www.magyarorszag.hu oldalr6l eldrhet6, web alapri kittilt6- ellen6rz6 program
(WebNYK) segftsdgdvel.

Fethivjuk szives figyelm6t arra, hogy a 2017. mfjus 22-ei hathrid6 jogvesztfi. Ha ezt
kiivet6en rendelkezik (befizetett) szem6lyi jiivedelemadfija l+10/"-6161, a rendelkez6se
6rv6nytelen, igazoldsi k6relemnek helye nincs.

Nemzeti Ad6- 6s Vimhivatal


