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A magánszemély adózónak rendelkező nyilatkozatát 2018. május 22-ig kell benyújtania az adóhatósághoz, mely határidő elmulasztása jogvesztő, ha ezt követően rendelkezik személyi jövedelemadója 1+1 %-áról, a rendelkezése érvénytelen, igazolási kérelemnek helye nincs.
Rendelkezni továbbra is
• egy, a jogszabályi feltételeket előzetesen teljesítő, a NAV internetes honlapján megjelentetett (Regisztrált civil kedvezményezettek 2018) listában szerepelő civil szervezet adószámára, valamint
• egy, technikai számmal rendelkező, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyház vagy a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számára lehet.
A rendelkező nyilatkozatot adójának 1+1%-áról a magánszemély a következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz:
•  a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
•  az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen)
•  a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető.
•  a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai úton, vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain)
Amennyiben a rendelkező nyilatkozatában Ön úgy dönt, hogy nevét és postai illetve elektronikus levelezési címét az első, azaz civil kedvezményezetti körbe tartozó
szervezettel, a szervezet kérése esetén az adóhatóság közölheti, akkor ezen szándékát az erre vonatkozó kódkockában jelölheti és a nyilatkozat felső részén adhatja meg
az adatait. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a cím adatok kitöltése, és az adatkezelési hozzájárulás megadása nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható
opció. Kérjük, hogy ilyen irányú döntésük esetén az adataik átadására vonatkozó felhatalmazását fokozott körültekintéssel tegyék meg. A kedvezményezett
kérelmére, a rendelkező magánszemély felhatalmazása alapján az adóhatóság által átadott adatok jogszerű felhasználásáért a kedvezményezett tartozik
felelősséggel, annak további kezelésére és felhasználására a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nincs rálátása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2018. évben benyújtott, bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozatát újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig a 2018. évet
követő években is figyelembe veszi a NAV!
Az szja 1%-os felajánlás kedvezményezett részére történő kiutalásának feltétele az is, hogy a kedvezményezett a kiutalás időpontjában is megfeleljen a
kedvezményezetti feltételeknek és rendelkezzen érvényes regisztrációval. A felajánlásokból való részesedésből határozattal kizárt kedvezményezettek a kizárás
évében nem jogosultak az szja 1%-os felajánlásokra, és a regisztrációs listában sem szerepelhetnek. A felajánlott összeg sikeres kiutalásáról 2019. januártól
a NAV honlapján tájékozódhat, amennyiben elektronikus tárhellyel rendelkezik, a NAV elektronikus úton tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.
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