Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat
(1553NY-EGYSZA, 1553ADO-EGYSZA) kitöltéséhez
2016.
A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány
(adószám:18174432-1-42)
ebben az évben is arra kéri a mozdonyvezetőket, vasutasokat, családtagokat és
partnereit, hogy támogassák adójuk 1 %-val.
Mit kell tennem, ha az adó 1%-át a Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért
Alapítvány részére kívánok rendelkezni?
Nem kell más tenni, mint a mellékelt rendelkező nyilatkozatot kitölteni (1553NY-EGYSZA vagy
1553ADO-EGYSZA jelű forma nyomtatvány) A felső keretes részbe kell beírni az adóazonosító jelet,
az adózó nevét, postai címét és elektronikus levelezési címet. A tavalyi évtől lehetőség nyílik arra,
hogy a rendelkező magánszemély postai, illetve elektronikus levelezési címét közölje a NAV a
kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel. Arra kérünk mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
Az alsó keretes részbe kell a kedvezményezett (Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért
Alapítvány) adószámát kell feltüntetni: 18174432-1-42. Ez az ún. első kedvezményezetti körbe (pl.
alapítvány, egyesület,...) tartozó támogatására szolgáló rész a nyomtatványon. A nyilatkozat második
részében lehet rendelkezni az adó további 1%-áról az ún. második kedvezményezetti körbe tartozó (pl.
egyház, vallási felekezet,…) részére a technikai szám és név feltüntetésével. Amennyiben nem kíván
rendelkezni erről, úgy a második nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen és ne válassza szét abban
az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.

Mikor érvényes a nyilatkozatom?
Az adóhatóság csak akkor veszi fel a kapcsolatot, ha a rendelkező nyilatkozata bármely okból
érvénytelen. Amennyiben tehát a magánszemély rendelkező nyilatkozatot adott, és az adóhatóságtól
nem kapott határozatot arról, hogy a rendelkező nyilatkozata érvénytelen lenne, továbbá ha a
kedvezményezett szerepel a www.nav.gov.hu honlapon közzétett tájékoztatóban, akkor a rendelkező
nyilatkozatát az adóhatóság teljesítette.
Amennyiben magánszemély a kedvezményezett részére történő összeg átutalásának időpontjában
rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges Ügyfélkapuval, a
rendelkezés teljesítéséről az adóhatóság őt ugyanilyen módon elektronikus üzenet formájában értesíti.
Erről elektronikus levélben is értesítést kap.
A rendelkező nyilatkozat mind a magánszemély, mind a kedvezményezett oldaláról érvénytelenné
válhat.

Érvénytelen a rendelkezés, ha
- a nyilatkozat a kedvezményezett adószámát nem tartalmazza, illetve az nem pontos, nem
olvasható, vagy;
- a nyilatkozat a kedvezményezett technikai számát nem tartalmazza, illetve az nem pontos,
nem olvasható és a technikai szám hiányában a nyilatkozaton feltüntetett elnevezés alapján az
egyházi kedvezményezett nem azonosítható, vagy;
- két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét nyilatkozat ugyanazon kedvezményezetti
körbe tartozó két szervezetet jelöl (például: két alapítvány), vagy;
- a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon nem szerepel a magánszemély adóazonosító
jele, illetve az nincs lezárva, vagy;
- a rendelkező magánszemély a munkáltatónak átadott lezárt borítékot annak ragasztási
felületére átnyúlóan nem írta alá, vagy;
- a magánszemély az adóját határidőig nem fizette meg, illetőleg
- az esedékesség előtt benyújtott kérelem alapján legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy
halasztást engedélyezett az adóhatóság, az engedélyező határozat feltételeit a magánszemély
nem teljesítette.
Ugyancsak érvénytelen a rendelkezés, ha
- a magánszemély olyan szervezetet, személyt jelölt meg kedvezményezettként, amely a törvény
alapján nem lehet kedvezményezett (például párt, vagy olyan alapítvány, amely nem végez
közhasznú tevékenységet) vagy;
- a magánszemély által megjelölt szervezet nem igazolta regisztrációs eljárásban azt, hogy
megfelel a törvény feltételeinek, vagy
- a magánszemély által választott szervezet nem tett eleget a törvényben meghatározott
kötelezettségének és nem tette közzé azt, hogy a korábbi év(ek)ben számára felajánlott
összeget hogyan használta fel. E mulasztás miatt ugyanis a törvény szerint az adóhatóságnak
ki kell zárnia a mulasztó szervezetet a mulasztást megállapító határozat jogerőre emelkedését
követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből, azaz a kizárás évében a
szervezet nem kaphatja meg a részére felajánlott 1százalékos összeget.
A rendelkező nyilatkozat érvénytelenségét megállapító határozattal szemben a magánszemély
illetékköteles fellebbezéssel élhet.
Mint a fentiekben szerepel, abban az esetben, ha ugyanazon kedvezményezetti körbe tartozó több
kedvezményezett javára is rendelkezett (például: két nyilatkozatában két alapítványt jelölt meg), akkor
mindkét rendelkezése érvénytelen. Ugyanakkor, ha a többszörös rendelkezés oly módon történik, hogy
a bevallás vagy az egyszerűsített bevallást kérő nyilatkozat részeként és attól elkülönülten, postán
vagy személyesen is rendelkezik, akkor csak a bevallástól elkülönülten érkező rendelkező nyilatkozat
minősül érvénytelennek.

Mit kell tennem a kitöltött nyilatkozattal munkáltatói adómegállapítás (ha az adóbevallást a
munkáltató készíti el) esetén?
A kitöltött rendelkező nyilatkozatot a postai szabványnak megfelelő borítékba kell helyezni, majd
lezárni.
A borítékra a következőt lehet/kell feltüntetni:
a munkavállaló neve (nem kötelező),
lakcím (nem kötelező),
adóazonosító jel,
munkáltató adószáma
MÁV-START Zrt. adószáma: 13834492-2-44
MÁV Zrt. adószáma: 10856417-2-44
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. adószáma: 14130179-2-44
GySEV Zrt. adószáma: 10008676-2-44
ISD DUNAFER Zrt. adószáma: 11102539-2-44
RCH Zrt. adószáma: 14975042-2-41

Fontos: a lezárt és fenti adatokat tartalmazó boríték lezárási felületét (a boríték hátoldala)
átlósan, a ragasztott felületére átnyúlóan saját aláírásunkkal hitelesíteni kell!
Mit tegyek, ha nem tudom személyesen leadni a munkáltatónál az szja 1%-ról szóló
rendelkezést? (Csak a MÁV-START Zrt. és MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak
esetében!)
Kapcsolatba kell lépni a MOSZ tisztségviselővel, aki segít kitölteni a rendelkező nyilatkozatot és a
leadási követelményeknek megfelelően eljuttatja a fenti adatokkal és az aláírással rendelkező lezárt
borítékot a kísérőjegyzékkel együtt a munkáltatónak.
Mit kell tennem a kitöltött nyilatkozattal, ha magam vagy könyvelőm készíti el az adóbevallást?
A kitöltött rendelkező nyilatkozatot a postai szabványnak megfelelő borítékba kell helyezni, majd
lezárni.
A borítékra a következőt lehet/kell feltüntetni:
név (nem kötelező)
lakcím (nem kötelező)
adóazonosító jel
Hová és meddig kell eljuttatnom a kitöltött és borítékba zárt rendelkező nyilatkozatot?
Amennyiben munkáltatói adómegállapításra kerül sor, akkor a munkáltató képviselőjéhez:
MÁV Csoport és RCHUN esetén: Humán Ügyfélszolgálati Iroda – Határidő: 2016. május 9.
DUNAFERR: Bérosztály - Határidő: 2016. május 20.
Amennyiben magam, az adóhatóság vagy könyvelőm készíti el az adóbevallást:
személyesen vagy postán, elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján)
az adóhatóságnak – Határidő: 2016. május 20.

Mit kell tennem, ha elektronikusan kívánom kitölteni a 1553ADO-EGYSZA jelű forma
nyomtatványt?
Keresse fel a következő honlapot:
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogr
amok/abevjava_install.html
Minta:

Kimutatás a 2016. rendelkező évi technikai számokról
Sorszám

Technikai szám

Név

KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT
1.

1823

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGÁRÓL, VALAMINT AZ EGYHÁZAK,
VALLÁSFELEKEZETEK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI
CCVI. TÖRVÉNY MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ ÉS TECHNIKAI SZÁMMAL RENDELKEZŐ
31 EGYHÁZ.
2.

0255

A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ

3.

0176

AZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ - MAGYARORSZÁG

4.

0420

BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE

5.

0341

BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA
EGYHÁZKÖZÖSSÉG

6.

1287

EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZREALITA HITKÖZSÉG (STATUSQUO
ANTE)

7.

0334

ERDÉLYI GYÜLEKEZET

8.

0042

GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG

9.

0248

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ

10.

0279

HIT GYÜLEKEZETE

11.

0224

KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS
MAGYARORSZÁGI ORTODOX EXARCHÁTUS

12.

0671

KRISZTUSBAN HÍVŐ NAZARÉNUS GYÜLEKEZETEK

13.

0554

MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG

14.

0011

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

15.

0138

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

16.

0200

MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKERÜLETE
(MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ)

17.

0107

MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG

18.

0286

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ

19.

0372

MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ

20.

0035

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

21.

0406

MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ

22.

0059

MAGYARORSZÁGI KARMA-KAGYÜPA KÖZÖSSÉG

23.

1201

MAGYARORSZÁGI KÍNAI CHANBUDDHISTA EGYHÁZ

24.

1397

MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ

25.

0389

MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE

26.

0073

MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ

27.

1050

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA

28.

0066

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

29.

0293

MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ

30.

0358

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

31.

0365

OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE /MOSZKVAI
PATRIARCHÁTUS/

32.

0183

SZENT MARGIT ANGLIKÁN/EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ

