Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 4163700729
Adóazonosító szám: 19701345-1-43
Tárgy: tájékoztatás szja 1%-os elszámolási
kötelezettségről

4163700729

Kispesti Bolyai János Általános Iskola
Alapítványa
BUDAPEST
ÁRPÁD UTCA 14.
1195

Tisztelt Kedvezményezett!
Nyilvántartásunk szerint az Önök szervezete részére a személyi jövedelemadó 1%-ából a 2016.
évben az állami adó- és vámhatóság
659 268 Ft összeget utalt ki
(elszámolandó a 16KOZ jelű közlemény 02. sorában), valamint
0 Ft összeget tartott vissza köztartozásra
(elszámolandó a 16KOZ jelű közlemény 01. sorában).
Továbbá az Önök által benyújtott hibátlan 15KOZ bizonylatban szereplő adatok szerint a tartalékolt
összeg:
0 Ft
(elszámolandó a 16KOZ jelű közlemény 12. sorában).
A fenti összeg(ek) felhasználására, illetve tartalékolására vonatkozó adatokat a 16KOZ jelű
közleményben a kedvezményezettnek legkésőbb 2018. május 31-ig, kizárólag elektronikus úton
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kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.
Kérjük, hogy amennyiben a levelünk kézbesítését megelőzően már benyújtották hatóságunkhoz
elektronikus úton a 16KOZ bizonylatot, és a bizonylatra vonatkozóan elfogadó eBEV nyugtával
rendelkeznek, akkor ezen levelünket tárgytalannak tekinteni szíveskedjenek.
A 16KOZ jelű közleményben szerepelnie kell mindazon szja 1 %-os összegek felhasználásának,
amelyet a NAV:
- az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig kiutalt
a kedvezményezett részére, illetve amelyet
- a kedvezményezett a hibátlan 15KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett
fel.
A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli (16KOZ és 18MKOZ
közlemények), a jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó
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tartalmú és határidejű (16KOZ közlemény) beszámolási kötelezettség terheli.
Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik saját honlappal, a közleményét e felületen is el kell
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helyeznie 2018. május 31-ig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el.
Amennyiben a NAV a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követően megállapítja, hogy a
kedvezményezett jelen közleményt nem nyújtotta be, illetve a közleményében nem az elszámolandó
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összeget szerepelteti, és az állami adó- és vámhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt
elmulasztotta, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő
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rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből.
Amennyiben a NAV az ellenőrzése során megállapítja, hogy a kedvezményezett a közleményében
valótlan adatot közöl, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését
követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből és rendelkezik a jogszabályi
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előírásoktól eltérően felhasznált összeg visszafizettetéséről.
A NAV honlapjáról letölthető a 16KOZ jelű közlemény.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a benyújtott bizonylatok esetén az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző
rendszer (ÜCC) útján telefonon is kérhet tájékoztatást egyedi bizonylat adatokkal, hibás
bizonylatokkal kapcsolatban. Az ÜCC a +36 (80) 20-21-22 -es telefonszámon munkanapokon
hétfőtől - csütörtökig 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható.
Használatához titkos ügyfél azonosító szám szükséges, melynek képzését a kedvezményezett
képviselője, vagy meghatalmazottja - választása szerint - papír alapon, a NAV honlapján elérhető,
onnan kinyomtatott és aláírt, vagy az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton beküldött "TEL"
nyomtatványon illetékmentesen kérheti.
BUDAPEST, 2018. május 4.
Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, 1996. évi CXXVI.

törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 6/C. § (1) bek.
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Szf. tv. 6/C. § (2) bek
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Szf. tv.6/C. § (7) bek.
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Szf. tv.6/C. § (3) bek.
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Szf. tv. 7. § (7) bek.

