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Többen, több szervezetnek, többet ajánlottak fel a személyi
jövedelemadójukból

Megközelíti a 16,2 milliárd forintot a személyi jövedelemadóból idén felajánlott 1+1%-ok
összege, amelyen ez évben 28.872 kedvezményezett osztozik. A szja 1+1 %-áról rendelkező 1
millió 803 ezer magánszemély felajánlásából 28.715 civil szervezetnek, 155 egyháznak és 2
kiemelt költségvetési előirányzatnak jut. Ez évben 4 millió 476 ezer adófizető magánszemély
rendelkezhetett volna, ezt 40,3 %, azaz 1 millió 803 ezer ember tette meg. Az idei érvényes
felajánlásokban szereplő összeg (16,2 milliárd forint) a felajánlható 29,4 milliárd forint összegű
elvi keret 55,2 %-át teszi ki.
Az APEH 2008. szeptember 1-jéig küldte meg a tájékoztató, illetőleg a felhívó-tájékoztató levelet a
kedvezményezettekhez. A civil szervezetek a felhívó-tájékoztató levélben kaptak tájékoztatást a
felajánlott összeg várható nagyságáról, valamint arról, hogy a tájékoztató kézbesítését követő 30
napon belül igazolniuk kell a törvényi feltételek meglétét.
Mint ismeretes, a legfontosabb változás az idei évtől az, hogy az 1 %-ból részesülni kívánó civil
szervezetnek - a törvény által meghatározott időszakban - nem lehet olyan lejárt esedékességű
köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott. (Erről az új
törvényi rendelkezésről az állami adóhatóság júliusban, levélben tájékoztatta a tavaly érvényesen
megjelölt civil kedvezményezetteket.) Amennyiben a kedvezményezettek a felhívó-tájékoztató levél
kézbesítését követően 30 napon belül igazolják a törvényi feltételek meglétét, az APEH a részükre
felajánlott összeget 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig átutalja.
Ez évben 4 millió 476 ezer adófizető magánszemély személyi jövedelemadó bevallását, munkáltatói
elszámolását, illetve adóhatósági adómegállapítást kérő nyilatkozatát dolgozta fel hatóságunk. A
felajánlható összeg ebben az évben 29,4 milliárd forint.
Ezen összegről azonban a potenciális nyilatkozók 78,0 %-a, azaz 3 millió 490 ezer magánszemély
nyilatkozhatott volna. Azon magánszemélyek ugyanis, akiknek nem volt összevonás alá eső
jövedelme, vagy a személyi jövedelemadó bevallásukban, munkáltatói elszámolásukban, vagy
adóhatósági adómegállapításukban 0,- forint szerepel az összevont adóalap kedvezményekkel
csökkentett adójaként, kizárólag 0,- forint összegű felajánlást tehetnek.
Az idén az Szja 1+1 %-áról rendelkező 1 millió 803 ezer magánszemély 94,2 %-a, azaz 1 millió 698
ezer magánszemély tett 0,- forintnál nagyobb összegű 1 %-os felajánlást.
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SZJA 1+1% adózói rendelkezések 2006-2007 (egyházak, kiemelt költségvetési előirányzatok, és
civil szféra)

Az SZJA 1+1%-val kapcsolatban elmondható, hogy folyamatosan növekszik mind a felajánlók
száma, mind pedig a felajánlott összeg.
Az elmúlt évben az egyházaknak mintegy 90 ezer fővel többen ajánlották fel az SZJA 1%ot, ez több mint 600 millió forint plusz felajánlást jelent. Míg a 2006. évi SZJA felajánlások 144
egyházat érintettek, addig a 2007. évi SZJA felajánlások már 155 egyházat.
Az egyházakat nézve megállapíthatjuk, hogy az „első öt helyen” nem történt változás. A
legtöbb felajánlás továbbra is a Magyar Katolikus Egyháznak érkezik (a 2007-es felajánlások közül
mintegy 2,8 milliárd forint), ezután következik a Magyar Református Egyház (971 millió forint), a
Magyar Evangélikus Egyház (300 millió forint), a Magyarországi Krisna-Tudatú Hívők
Közössége (77,5 millió forint), és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (65 millió forint).
A listán szereplő első öt egyháznak felajánlott összegek a teljes – egyházaknak – felajánlott
összeg mintegy 89%-át teszi ki. (Ez az utóbbi két évre egyformán igaz).
A listán szereplő első öt egyháznak felajánlott összegek, és a felajánlók száma:

2006.
2007.

3.696.287.368 Ft
4.252.850.752 Ft

641.240 fő
724.166 fő

2006.
2007.

4.126.470.099 Ft
4.742.421.091 Ft

720.243 fő
813.914 fő

Egyházak összesen:

A Kiemelt Költségvetési Előirányzatokra az adózók több mint 2 milliárd forintot ajánlottak fel. Ez
250 millió forinttal magasabb összeg, mint tavalyelőtt. A felajánlók köre az előző évhez képest,
mintegy 50 ezer fővel bővült.
Összességében az egyházaknak és a kiemelt költségvetési irányzatoknak az adózók a 2007. évi
SZJA 1%-os felajánlásokból mintegy 6,8 milliárd forintot ajánlottak fel. Ez mintegy 800 millió
forinttal több az előző évhez képest, a felajánlók száma több mint 100 ezer fővel nőtt.
A civil szférának az adózók 9,3 milliárd forintot ajánlottak fel, ez 960 millió forinttal magasabb
összeg az előző évhez képest. Az idei felajánlásokból 1289-el több szervezet részesült, mint tavaly.
(Így összesen 28.715 szervezet részesült a felajánlásokból)
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