
Egyszerőbbé vált az 1% felajánlása 

Az egyszázalékos törvény 2008. január 1-jével a szükséges generáljavításon túl számos lénye-
ges változáson is átment. A módosítások célja egyrészt a rendelkezéssel kapcsolatos eljárások 
egyszerősítése, másrészt az, hogy a rendelkezı magánszemélyek száma, és ezen keresztül a 
felajánlott összeg nagysága emelkedjen. 

Az 1%-os törvényt önálló törvényben, a 2007. évi CXXV. törvényben módosították. A leglé-
nyegesebb változások csokorba szedve a következık. 

A magánszemélyeket érintı legfıbb változások 2009-ben 

A korábbi évektıl eltérıen a rendelkezı nyilatkozatát minden adózó 2009. május 20-ig juttat-
hatja el az adóhatósághoz. Tehát az egyéni vállalkozók és az ÁFA fizetésére kötelezett ma-
gánszemélyek, akik egyébként február 15-ig adnak bevallást, május 20-ig érvényesen rendel-
kezhetnek.  

Lényegesen változtak azok a módok, ahogy a rendelkezı nyilatkozatot el lehet juttatni az adó-
hatósághoz. A legfontosabb változás, hogy – a korábban megszokott borítékos rendszertıl el-
térıen – 2009-ben a rendelkezı nyilatkozatot a bevallás részeként is be lehet adni. Így ha a 
magánszemély adóbevallást ad, vagy adóhatósági adómegállapítást kér, az erre vonatkozó 
nyomtatvány megfelelı oldalának (0753–D vagy 07530–D számú lap) kitöltésével is rendel-
kezhet.  

Aki nem a nyomdai úton elıállított nyomtatványokon, hanem az APEH nyomtatványkitöltı 
programjának használatával állítja elı a bevallását, annak szintén van lehetısége arra, hogy a 
rendelkezı nyilatkozatát a nyomtatvány részeként adja be, azaz a nyomtatványkitöltı prog-
rammal is elıállítható a kérdéses 0753–D vagy 07530–D számú lap.  

Azok a magánszemélyek, akik a bevallásukat vagy az adóhatósági adómegállapításra vonat-
kozó nyilatkozatot elektronikusan küldik meg az adóhatóságnak, a rendelkezı nyilatkozatot is 
megküldhetik ily módon. Abban az esetben, ha a magánszemély elektronikus bevallását, 
ADAM nyilatkozatát vagy külön elektronikus őrlapját nem saját maga, hanem meghatalma-
zottja (például könyvelıje) készíti, az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendel-
kezı nyilatkozat elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult.  

2009-ben a korábbi évekbıl megszokott módon is lehet rendelkezni, azaz a bevallással vagy 
az adóhatósági adómegállapítást kérı nyilatkozattal együtt egy lezárt borítékban is elküldhetı 
a rendelkezı nyilatkozat. A borítékot le kell ragasztani, és azon legalább a magánszemély 
adóazonosító jelét fel kell tüntetni. Tehát a tavalyi szabályokkal ellentétben a borítékra nem 
kötelezı felírni a rendelkezı magánszemély nevét és lakcímét. A borítékot a magánszemély a 
bevallásához vagy az adóhatósági adómegállapítást kérı nyilatkozatához csatolva juttathatja 
el az adóhatósághoz. Akik munkáltatói adómegállapítást kérnek, vagy az adóhatósági adó-
megállapítást kérı nyilatkozatukat a munkáltatón keresztül juttatják el az adóhatósághoz, a 
rendelkezı nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésıbb május 10-én adhat-
ják át. A munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésıbb május 20-ig adja át az adóha-
tóságnak. 

Lényeges új szabály az, hogy 2009-tıl a rendelkezı nyilatkozat a bevallástól függetlenül is el-
juttatható az adóhatósághoz. Tehát ha a magánszemély az elızıekben leírtak szerint nem ren-
delkezett (sem a bevallás részeként, sem a bevallással együtt beküldött borítékban, sem a 
munkáltató útján) lehetısége van arra, hogy a rendelkezı nyilatkozatokat egy lezárt, adóazo-
nosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre 
május 20-ig van lehetıség, függetlenül attól, hogy a magánszemély az adóbevallását esetlege-
sen február 15-ig beadta. 


