
Magánszemélyként idén is dönthetünk úgy, hogy a megfizetett adónk 1 százalékát felajánljuk egy technikai számmal 
rendelkező egyháznak. Támogassuk együtt adónk egyházi 1 százalékával a Mazsihiszt, Magyarország legnagyobb 
lélekszámú, szabad és modern zsidó közösségét! TECHNIKAI SZÁM: 0358!

Az 1 százalékos fölajánlás független a személyi jövedelemadó-bevallásunktól! Ez azt jelenti, hogy nem csak az 
adóbevallással együtt küldhetjük be az egy százalékos fölajánlásról szóló nyilatkozatunkat, hanem attól függetlenül is. 
Arra ügyeljünk, hogy a határidő 2022. május 20. (péntek)!

Az a magánszemély, aki az előző évben fizetésből vagy egyéb bevételből származó adózott jövedelemmel bírt, 
továbbra is rendelkezhet az 1 százalékról, függetlenül attól, hogy személyi jövedelemadó visszatérítést kapott.
Idén, minden gyermekes szülőnek, aki családi pótlékra jogosult, visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből 
levont adó, ekhó, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede. 
Fontos tisztázni, hogy az SZJA visszatérítés nem csökkenti az szja 1% felajánlás összegét, így támogatásunkkal 
továbbra is segíteni tudjuk a Mazsihisz munkáját. Ezt az összeget a civil és egyházi szervezetek megkapják, azt 
ugyanis költségvetési támogatásként visszapótolja az állam. A szülők tehát, még a számukra visszatérítendő adó 
terhére is rendelkezhetnek annak 1+1 százalékáról.

Amennyiben adója egyházi 1 százalékával idén is a Mazsihiszt, Magyarország legnagyobb lélekszámú, szabad és 
modern zsidó közösségét támogatjuk, akkor azt két formában tehetjük meg: elektronikus úton vagy papíron.

Amennyiben Ön rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja 
be: Az online kitöltő segítségével az e-SZJA webes felületen vagy az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással 
együtt, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével. 

A megfelelő nyomtatványokat kitöltés után föladhatjuk postán, beadhatjuk a NAV ügyfélszolgálatain lezárt borítékban 
személyesen vagy meghatalmazott útján – de a jelenlegi rendhagyó helyzetben a személyes ügyintézést nem java-
soljuk. Amennyiben nyilatkozatunkat az adóbevallásunkkal együtt nyújtjuk be, akkor a 21EGYSZA megnevezésű lapot 
kell kitölteni. Ha az adóhatóság levélben fölajánlotta nekünk, hogy elkészítik az 
adóbevallásunkat, akkor mellékletként megkaptuk a 21EGYSZA nyomtatványt is.

Amennyiben a személyi jövedelemadónk esetleges családi adókedvezmények miatt nulla forint, akkor is fontos, 
hogy az adónk egy százalékát fölajánljuk a Mazsihisznek. Ennek az az oka, hogy az egyházaknak juttatott kiegészítő 
támogatás összege a rendelkezők számától függ.

A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes 2021-es nyilatkozatokat 2022-ben is figyelembe veszi 
a NAV, ha nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

TÁMOGASSUK EGYÜTT ADÓNK EGYHÁZI 1 SZÁZALÉKÁVAL A MAZSIHISZT, MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 
LÉLEKSZÁMÚ, SZABAD ÉS MODERN ZSIDÓ KÖZÖSSÉGÉT! TECHNIKAI SZÁM: 0358
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NEMZEDÉKRE!

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

