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Tisztelt Kedvezményezett!
Tájékoztatjuk, hogy az Önök szervezetének regisztrációja a személyi jövedelemadó meghatározott
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részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján érvényes .
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően 2017. január
1-jén teszi közzé az internetes honlapján a 2017. rendelkező évtől szja 1%-os felajánlásra jogosult
(érvényes regisztrációval rendelkező) kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.
Érvényes regisztráció esetén nem kell minden évben regisztrálnia, a regisztráció mindaddig
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érvényes, amíg a regisztrációt követően a NAV a rendelkezésére álló adatok, vagy a
kedvezményezett bejelentése alapján megállapítja, hogy a szervezet már nem felel meg a
feltételeknek. Amennyiben a regisztráció utáni változás miatt a kedvezményezett már nem felel meg
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a feltételeknek, azt a kedvezményezett 15 napon belül köteles bejelenteni a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak. A regisztrációs listából való törlésről elektronikus úton kap értesítést a
kedvezményezett.
Érvényes regisztráció esetén sem folyósítható az szja 1%-os támogatás annak a szervezetnek,
amelyet a NAV az adott rendelkező évre kizárt a kedvezményezettek köréből, vagy az adószáma
felfüggesztett, továbbá csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás, az egyszerűsített
törlési és a kényszertörlési eljárás alatt álló szervezet részére sem teljesíthető utalás.
Továbbá nem folyósítható az szja 1%-os támogatás annak a szervezetnek sem, amely részére az szja
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1%-os támogatás folyósítását a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló törvény
alapján felfüggesztette.
BUDAPEST, 2016. december 5.
Fericsán Gáborné
osztályvezető
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1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szf. tv.) 4. § (6) bekezdése
Szf. tv. 4. § (1) bekezdése
Szf. tv. 4. § (7) bekezdése
2011. évi CXCV. törvény 66. § (1) bekezdés c) pontja
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