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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy 2018-ban az eSZJA felületen tett 1+1%-os rendelkezést
márciusban, majd májusban ismét nyilatkozott tett,
de más kedvezményezettet jelölt meg. A NAV
elutasította a rendelkezését, tekintettel arra, hogy a
jogszabály tiltja az „1+1%” szervezetek közötti
megosztását. Bejelentő kifogásolja, hogy a NAV
tájékoztatásában nem szerepel olyan felhívás,
valamint az e-SZJA oldal sem figyelmeztet arra,
hogy a nyilatkozatot nem lehet módosítani egy
későbbi nyilatkozat beküldésével. Bejelentő szerint
sok más adózót is érintheti ez a probléma, ezért
kéri, hogy saját ügyében és a rendelkezés
módosítása miatt el nem fogadott eseteket
visszamenőlegesen vizsgálják felül.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, a Pénzügyminisztérium az alábbiak szerint
tájékoztatott.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szftv.) 1. § (4) bekezdése rendelkezésének értelmében a magánszemély a
befizetett adójának egy százalékáról az e törvény alapján regisztrált egy
civil szervezet (Szftv. 4. §-a), másik egy százalékáról egy technikai számos
kedvezményezett (bevett egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat az
Szftv. 4/A. §-a szerint) javára rendelkezhet az személyi jövedelemadó
bevallás benyújtásának határidejéig, mely határidő jogvesztő az Szftv. 5. §
(1) bekezdése szerint. A nyilatkozatot a felajánlási időszak alatt (az adott
rendelkező év január 1-jétől május 20-áig) bármikor meg lehet tenni,
azonban a benyújtott nyilatkozat módosítására nincs lehetőség.
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint ez egyrészt abból következik,
hogy az Szftv. 1. § (5) bekezdése értelmében a befizetett adó egy-egy
százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni; másrészt az Szftv.
5/A. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a rendelkező nyilatkozatban
foglalt rendelkezés érvénytelen, ha két rendelkező nyilatkozat esetén
mindkét kedvezményezett a 4. §-ban vagy a 4/A. §-ban említettek körébe
tartozik. E rendelkezés értelmében a nyilatkozatok módosítására nincs
lehetőség, ugyanis az azonos kedvezményezetti körön belüli eltérő
nyilatkozatok mindkét nyilatkozat érvénytelenségét okozzák.
A Pénzügyminisztérium arról is tájékoztatott, hogy az adóhatóságnak nincs
lehetősége a kedvezményezetti szférán belüli többes rendelkezések miatt
érvénytelen nyilatkozatok felülvizsgálatára és – egyéb, érvénytelenséget
okozó hibák hiányában – a nyilatkozatokban felajánlott összegek
kiutalására.

