
Egy kis segítség az SZJA adótervezet elfogadásához és 
az SZJA 1+1%-os nyilatkozat kitöltéséhez:

FONTOS: 2017-től már megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, tehát nem a munkáltatód 
végzi el az adóbevallásod!

JÓ HÍR: A munkavállalók, őstermelők, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek vagy akár 
egyéni vállalkozók részére a NAV adóbevallási tervezetet készít, amelyet március 15-től tesz
elérhetővé. 

A saját tervezetedet az ügyfélkapus hozzáféréseddel tekintheted meg, itt:  
https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

Belépés után, a bal oldalon található bevallás tervezeted elfogadásával, gyakorlatilag 
elvégezheted az SZJA bevallásod. 

Ha van az adott évre elfogadásra váró adóbevallás tervezeted, akkor „Átnézésre vár” résznél
az „ÁTNÉZEM” gombra kell kattintanod.

A bevallással kapcsolatos főbb adatok fognak itt megjelenni, például, hogy van-e 
befizetendő, visszaigényelhető adód, vagy ha van pénztári rendelkezésed. Ha érdekelnek a 
bevallással kapcsolatos részleteket, akkor azokat is innen tudod elérni.

Ha megfelelőnek találod a tervezetet, akkor a zöld színű „Beadás” gombra kattintva tudod 
benyújtani a bevallásod.

Az 1+1%-os nyilatkozatod megadását a jobb oldalon 
végezheted el:

 A NYILATKOZOM gombra megnyílik a „Rendelkező nyilatkozat” nyomtatvány. 
 Az adóazonosító jeled automatikusan betöltődik a megfelelő mezőbe.
 A nyomtatvány felső részében található név és cím adataid, csak akkor kell 

kitöltened, ha hozzájárulsz, hogy a kedvezményezett civil szervezettel közöljék azt. 
(A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.)

 A Rendelkezés civil kedvezményezett részére szakasznál adhatod meg az 
adószámot. Ez lehet saját jógaegyesületed adószáma, 
illetve a Jóga a Mindennapi Életben rendszer országos központé:

 19804620-1-42 Józsefvárosi Sport Club
Ha beütötted az adószámot, akkor automatikusan megjelenik az egyesület neve.

 A Rendelkezés technikai számos kedvezményezett részére szakasznál 
rendelkezhetsz az SZJA 1+1%-ot másik feléről.
Az OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir részére történő felajánláshoz 

„A kedvezményezett technikai száma” mezőbe a 0303 számot írd! 
 Az ELLENŐRZÉS gombra kattintva ellenőrzi a rendszer a nyilatkozatod helyességét.
 A MENTÉS gombra kattintva elmentheted a nyilatkozatot.
 A TOVÁBB A BEADÁSHOZ gombra kattintva, feljön egy kis ablak, hogy a Nyilatkozat

beadásra kész. Kattints a RENDBEN gombra.
 A zöld BEADÁS gombra kattintva, már kész is vagy.

Felajánlásod előre is köszönjük!

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

