Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?
1.
Ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól - nincs ügyfélkapus
elérhetősége -, és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási kötelezettségének
17SZJA bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Ezen bevalláshoz kapcsolódóan lehet
rendelkezni az szja 1+1 százalékáról.
2.
Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval és bevallási tervezetét az erre a célra kialakított on-line
felületen módosítja, akkor a felületen az szja 1+1 százalékáról is rendelkezhet.
3.
Abban az esetben, ha a bevallását maga készíti el és elektronikusan küldi be, a rendelkező
nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatósághoz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül.
Lehetősége van arra, hogy a bevallása részét képező rendelkező nyilatkozatot az elektronikusan
elkészített nyomtatvánnyal együtt juttassa el az adóhatósághoz.
4.
Amennyiben azonban nem így tesz, akkor 2018. május 22-éig lehetősége van arra, hogy az
elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól elkülönülten küldje meg. Ez esetben nem a
bevallás részét képező EGYSZA lapon, hanem a külön programban található „17EGYSZA”
megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és elektronikus továbbításával rendelkezhet. Abban az
esetben, ha az elektronikus bevallását nem saját maga, hanem meghatalmazottja (például
könyvelője) készíti, az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat
elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult.
5.
A munkáltató továbbra is gyűjtheti a munkavállalói 1+1%-os nyilatkozatát. Amennyiben a
magánszemély munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1%-áról, akkor azt legkésőbb 2018.
május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. A magánszemélynek a borítékot annak
ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia. Továbbá fontos, hogy az
adóazonosító jele is szerepeljen a borítékon. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon
feltüntethető a magánszemély neve és a lakcíme is, A munkáltatók a náluk leadott lezárt
borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő
személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A
munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb 2018. május 22-ig adja át az
adóhatóságnak.
6.
A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben
tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett lehetősége van arra, hogy a rendelkező
nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen
juttassa el az adóhatósághoz. Erre 2018. május 22-éig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az
adóbevallását esetlegesen 2018. február 26-áig be kell adnia. A határidő jogvesztő, így a
késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.

