
 
Kérjük, Ön is támogassa adójának 1%-ával a 

Gombai Polgárőr Egyesületet! 
 

 
 

Adószámunk: 18678390-1-13 
 

 
 
Adó 1% 
• Hogyan és meddig? 
• Ki? 
• Kinek? 
• Miért? 

Hogyan és meddig? 
 
Mindenekelőtt szerezze meg az Ön által támogatni kívánt  
  - civil szervezet adószámát és 
  - egyház vagy költségvetési előirányzat négyjegyű technikai számát (az adóbevallás kitöltő ABEV 
programban legördülő menüjéből is kiválaszthatja). 
Majd keresse meg az alábbiak közül az Önre vonatkozó egyetlen bekezdést, és kattintson rá! 
 
• Ha önadózó (tehát az ABEV számítógépes programmal vagy kézzel tölti ki adóbevallását, 
adónyilatkozatát), esetleg az egyszerűsített adóbevallást választotta: 
• Ha munkáltatói adómegállapítást kért (munkáltatója számol el az adójával): 
•  Ha  már  beküldte  az  adóbevallását,  de  nem  rendelkezett  az  1%-okról,  vagy  nem  
akarta/tudta leadni a munkahelyén az 1%-os borítékot: 

Ha ennél részletesebb információra van szüksége, keresse meg és töltse le NAV (APEH) által 
készített dokumentumot. 

Ki? 
Minden olyan magánszemély rendelkezhet adója 2 x 1 százalékáról, aki adózik az ún. összevont 
jövedelemadó-alapja után, és jövedelemadóját határidőre, maradéktalanul befizeti, vagy 
részletfizetési, halasztási engedélye van a NAV-tól (APEH-től). 

TUDTA-E? 
· A potenciális felajánlók közel fele nem rendelkezik adója 1 százalékáról egyik civil szervezet 

számára sem. 
· 2011-ben  171  ezer  darab  rendelkező nyilatkozat  vagy  kisboríték  volt  hibásan  kitöltve.  

Pedig nem bonyolult! 
· A potenciális adózók egynegyede nem tud a második, egyház vagy kiemelt költségvetési 

előirányzat javára felajánlható 1%-ról. 



· Egy nemrégiben végzett felmérésben feltett „Miért nem rendelkezett az elmúlt évben 
személyi jövedelemadójának 1 százalékáról?" kérdésre a nem rendelkezők bő egyharmada 
nem  tudott  válaszolni,  vagy  nem  akarta  negatív  viselkedését  megmagyarázni,  közel  20  
százalékukat nem érdekelte ez a lehetőség, vagy bevallottan lustaságból nem cselekedtek, 
5 százaléknyian pedig még mindig nem tudtak a rendelkezés lehetőségéről. 

Kinek? 
Az egyik 1 százalékot alapítvány, társadalmi szervezet (pl. egyesület) vagy külön nevesített 
intézmény javára ajánlhatja fel. A másik 1 százalékáról valamely egyház, vagy a törvényben 
meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat javára rendelkezhet.  

Miért? 
Mert jó érzés adni! Ráadásul adója kétszer 1 százalékának felajánlása egy fillérjébe sem kerül, 
hiszen ezt az összeget amúgy is befizeti az államkasszába. Adója 2 x 1%-áról viszont Ön döntheti 
el, hogy kinek a számlájára menjen. Így adója 1%-a nagy segítség. 

MENNYIT ÉR? 
· Az elmúlt évben közel 10 milliárd forint jött össze a civileknek felajánlható 1%-okból. 
· Átlagosan 5500 forintot ér egy felajánlás, ami nem kevés. 
· 2011-ben 1,85 millió db. felajánlás érkezett civil szervezet, és 1,29 millió db. valamely 

egyház vagy költségvetési előirányzat javára. 
· Több mint 31 ezer civil szervezetet jelöltek meg kedvezményezettként. 

 

Az adó 1%-ával való rendelkezés 

A civilszervezetek, és a törvényben nevesített intézmények javára a 11 jegyű adószámmal (a 
Gombai Polgárőr Egyesület adószáma: 18678390-1-13), az egyházak, vagy a Kiemelt Költségvetési 
Előirányzat javára 4 jegyű technikai számmal lehet rendelkezni. 

A civilszervezetek számára az adófizetők az adócsomag részét képező nyilatkozaton, vagy egy külön 
papírlapon rendelkezhetnek, de semmi akadálya sincsen annak, hogy a civilszervezet - akár előre 
kitöltött - nyilatkozatot, nyomtatványt adjon potenciális támogatójának. A rendelkező nyilatkozatok 
beadási határideje: 

· február 15. egyszerűsített adóbevallást választók (de az 1%-os nyilatkozat utóbb is utánküldhető 
május 21-éig!) 

· február 27. egyéni vállalkozók  
· május 21. önadózók 

Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, annak a munkáltató által kijelölt időpontig kell odaadnia 
a nyilatkozatot, de idén is igaz, hogy ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik valamelyik határidőből, 
akkor május 21-éig bárki elküldheti egy külön borítékban is a nyilatkozatot.  
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