KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a 21EGYREG jelű adatlaphoz
az szja 1%-os felajánlásokra igényt tartó civilszervezeteknek
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I.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. Mire szolgál a 21EGYREG jelű adatlap?
A 21EGYREG-adatlap
 az szja 1%-os felajánlásokra igényt tartó civilszervezetek1 előzetes regisztrációjára,
 valamint a regisztrációval kapcsolatos bejelentésekre
szolgál.

2. Kire vonatkozik az adatlap?
Az adatlapot annak kell benyújtania, aki:
 2022-től igényt tart az szja 1%-os felajánlásokra,
 illetve bejelentést kíván tenni a regisztrációjával kapcsolatosan.

3. Hogyan lehet benyújtani az adatlapot?
Az adatlap kizárólag elektronikusan nyújtható be.
A bevallások és adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás
szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
 az „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című
tájékoztatóban,
 valamint „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai
adóügyekben” című információs füzetben talál.
A képviseleti jogosultság bejelentése
Az adatlapot az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Az adatlap elektronikus benyújtásához
a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan
benyújtott adatlapot ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti
jogosultságát előzetesen bejelentette és a NAV nyilvántartásba vette.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (6) bekezdése alapján az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés a)
és f) pontja szerinti szervezetek.
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 az „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című
tájékoztatóban található.

4. Hol található az adatlap?
Az adatlap Általános Nyomtatványkitöltőben (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó
útmutató a NAV honlapján a
 www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok
→ Programok részletes keresése
útvonalon található meg.

5. Mi a beadási határidő?
Az előzetes regisztrációhoz az adatlapot legkésőbb 2021. szeptember 30-ig kell megküldeni a
NAV-hoz, kizárólag elektronikusan.

6. Mik a jogkövetkezmények?
Az adatlap 2021. szeptember 30-ai benyújtási határideje jogvesztő, elmulasztásakor a
regisztrációs kérelem nem vehető figyelembe, a késedelem sem igazolási, sem méltányossági
kérelemmel nem menthető ki.

7. Milyen részei vannak az adatlapnak?
21EGYREG-ADATLAP
Az adatlap főlapja2
21EGYREG-01-NYILATKOZAT Nyilatkozatlap az Szf. törvényben előírt előzetes
regisztráció feltételeinek igazolásához egyesületeknek,
alapítványoknak és közalapítványoknak3
21EGYREG-02-BEJELENTÉS
Bejelentéslap
a
már
regisztrált
civil
kedvezményezetteknek4

8. Hol érhető el további segítség?

2

Az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott szervezeteknek

3

Az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeteknek

4

Az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott, már regisztrált szervezeteknek

3

Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
 a NAV honlapján a www.nav.gov.hu -n.
E-mailen:
 a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.
Telefonon:
 a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
 NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor a TEL jelű
nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY-tárhelyen keresztül
lehet benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját ügyében kívánja használni az ÜCC-t,
akkor EGYKE-adatlapot is be kell nyújtania.
Személyesen:
 országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.
Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.

9. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény),
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény).
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II.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

Előzetes regisztráció
A 21EGYREG jelű adatlapot az szja 1%-os felajánlásokra 2022-től igényt tartó
civilszervezetnek5 kell előzetes regisztráció céljából kitöltenie. A kitöltéskor a szervezetnek
feltétlenül meg kell jelölnie az szja 1%-os összeg fogadására szolgáló belföldi pénzforgalmi
számlaszámát is. Az adatlaphoz mellékelni kell a szükséges nyilatkozatokat, okiratokat,
illetőleg igazolást.
Ha a feltételek fennállnak, a szervezet 2022-től válik úgynevezett civil kedvezményezetté.
A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a civil kedvezményezettnek a regisztráció évét
követő években nem kell ismételten benyújtania ’EGYREG jelű adatlapot.
A NAV a regisztrációt akkor vonja vissza (érvényteleníti), ha a rendelkezésére álló adatok vagy
a szervezet bejelentése alapján megállapítja, hogy a szervezet már nem felel meg a törvényi
feltételeknek.
2021. szeptember 30-a után is benyújtható a NAV-hoz az adatlap, ha
 a civil kedvezményezett jogutódlással megszűnik, vagy a jogutód szervezet a civil
kedvezményezettből kiválással létrejön, mivel a jogutód szervezet nem válik
automatikusan civil kedvezményezetté. A jogutód szervezet az adatlap főlapján a 6-os
kód megjelölésével kérheti a regisztrációját.
 a regisztráció után bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg a
regisztráció feltételeinek. A szervezetnek a változást 15 napon belül be kell jelentenie a
NAV-nak az adatlap bejelentéslapján.
 a regisztrációnál bejelentett, szja 1%-os összeg fogadására szolgáló számlaszám helyett,
a belföldi pénzforgalmi számlaszámai közül egy másikat kíván megjelölni a civil
kedvezményezett.

A regisztrációhoz szükséges okiratok, igazolások és nyilatkozatok
 Egyesületnél, alapítványnál és közalapítványnál6:

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (6) bekezdése alapján az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés a)
és f) pontja szerinti szervezetek.
6
Kivéve az Szf. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján kedvezményezettnek minősülő szervezetet, a pártot,
biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet.
5
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o csatolni kell a hatályos létesítő okirat (alapító okirat, alapszabály) hiteles
elektronikus másolatát (a 21EGYREG-01-NYILATKOZAT 2. pontjának
kitöltésekor nem kell csatolni),
o hiteles az elektronikusan létrehozott (szkennelt, képi formátumú stb.) létesítő
okirat, ha azt például a szervezet törvényes képviselője, vagy az eljárni jogosult
meghatalmazott az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési
szolgáltatással (AVDH) hitelesítette, amely teljes bizonyító erővel tanúsítja,
hogy a feltöltéskor hitelesített irat a szolgáltatás során azonosított természetes
személytől származik (a szolgáltatás KAÜ-azonosítással használható),
o A beküldött elektronikus iratok hitelesítéséről bővebb információt a NAV
honlapján (www.nav.gov.hu) „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás
általános szabályai adóügyekben” című információs füzetben talál.
o nyilatkozni kell arról, hogy:
● a szervezet közhasznú tevékenységet
NYILATKOZAT 1. pont),

végez7

(21EGYREG-01-

o a szervezet nyilatkozhat arról, hogy
● a hatályos létesítő okirat hiteles elektronikus másolatát azért nem
csatolták, mert a szervezet a 2021-es rendelkezőévet megelőző, 2014.
január 1-jén kezdődő időszakban sikeresen igazolta a törvényi feltételek
meglétét. A NAV kiutalta részére a felajánlott összeget és a fentiekben
megnevezett – a megelőző években már teljeskörűen benyújtott – létesítő
okirat a Civil törvény 34. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti feltétellel
összefüggésben az adatlap benyújtásának időpontjában is hatályos
adatokat tartalmaz (21EGYREG-01-NYILATKOZAT 2. pont),
 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadóművészeti tevékenységet folytató szervezeteknél8 csatolni kell:
o az eredeti, elektronikusan kiadott igazolást, vagy a papíron kiadott igazolás
hiteles elektronikus másolatát arról, hogy a 2019-es, 2020-as vagy 2021-es év
valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi
önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban
részesült,
o hiteles az elektronikusan létrehozott (szkennelt, képi formátumú stb.) egyedi
támogatásról szóló igazolás, ha azt például a szervezet törvényes képviselője,
vagy az eljárni jogosult meghatalmazott az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítési szolgáltatással (AVDH) hitelesítette, amely teljes
bizonyító erővel tanúsítja, hogy a feltöltéskor hitelesített irat a szolgáltatás során

A Civil törvény 2. § 20. pontja szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom
és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1)
bekezdése szerint közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.
7

Az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szervezetek, amelyek szervezeti formájukat tekintve
nem tartoznak az egyesületek, alapítványok, közalapítványok vagy az Szf. törvény által nevesített civil
kedvezményezettek körébe.
8
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azonosított természetes személytől származik (a szolgáltatás KAÜ-azonosítással
használható).
o A beküldött elektronikus iratok hitelesítéséről bővebb információt a NAV
honlapján (www.nav.gov.hu) „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás
általános szabályai adóügyekben” című információs füzetben talál.
Ezen szervezeteknek a 21EGYREG-01-NYILATKOZAT-ot nem kell kitölteniük.

További információk az előzetes regisztrációról
 Az adatlap pontos kitöltése megkönnyíti az adategyeztetéseket és gyorsíthatja a
szervezet előzetes regisztrációs kérelmének az elbírálását. Fontos, hogy a szervezet az
adatlapon a hatályos adatokat tüntesse fel. Ha a korábban bejelentett adatok
megváltoztak, akkor a bírósági nyilvántartást nem érintő adatok módosításának
(például: telephelyek, tevékenységek stb.) bejelentésekor a ’T201CSZ jelű bejelentő és
változásbejelentő lapot nyújtsa be! A bíróság által nyilvántartott adatok módosítása
(például: név, székhely, képviselő személye, közhasznú besorolás stb.) az illetékes
törvényszéken kezdeményezhető, amely erről elektronikusan értesíti a NAV-ot.
 Az adatlap főlap 1. sorában a szervezet döntésének megfelelően az alábbi kódok
tüntethetők fel:
1
2
3
4

5
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regisztrációs kérelem a 2022-es és az azt követő rendelkezőévekre
a regisztrációs kérelem visszavonása, ha a szervezet még nem szerepel a
regisztrációs listában
kérelem a regisztráció érvénytelenítéséhez, ha a szervezet már szerepel a
regisztrációs listában
a regisztrációs listában szereplő szervezet bejelentése a regisztráció után
bekövetkezett változásról, ami miatt a szervezet már nem felel meg az Szf.
törvény 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek (ezen kód választásakor a
21EGYREG-02-BEJELENTÉS-t kell kitölteni)
a regisztrációs listában szereplő szervezet bejelentése a kiutaláshoz szükséges
adatok változásáról (ezen kód választásakor a civil kedvezményezett – az
’EGYREG-adatlapon korábban bejelentett számlaszám változása esetén –
megjelölheti az adatlap főlapján a belföldi pénzforgalmi számlaszámai közül
az szja 1%-os összeg fogadására szolgáló számlaszámot
a regisztrációs listában szereplő szervezet jogutód szervezetének regisztrációs
kérelme

 Az adatlap főlap 2. sorában a NAV által hibásnak/hiányosnak minősített adatlap 10
jegyű iktatószámát kell feltüntetni, ami a javításra/hiánypótlásra és/vagy
adategyeztetésre felhívást tartalmazó végzésben található meg. A javítás mértékétől
függetlenül az adatlapot újra ki kell tölteni és el kell juttatni elektronikusan a NAV-nak.
 Ha a civilszervezetből civilszervezetté alakuló jogutód szervezet nyilvántartásba vétele
a bíróság előtt még folyamatban van, akkor a szervezet az érvényes regisztrációval
rendelkező jogelőd szervezet adószámán kérheti a regisztrációt.
7

 Az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), e) g) és h) pontjai által nevesített civil
kedvezményezetteknek nem kell benyújtaniuk az adatlapot, mivel ezeket a
szervezeteket a NAV automatikusan regisztrálja.
 A NAV elektronikusan értesíti a szervezeteket a regisztrációról, továbbá a 2021.
december 31-i állapotnak megfelelően 2022. január 1-jén közzéteszi az internetes
honlapján a 2022-es rendelkezőévben szja 1%-os felajánlásra jogosult civil
kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. A közzétett listát a NAV az Szf.
törvény 4. § (7) bekezdése szerinti bejelentések alapján folyamatosan frissíti. (A NAV
biztosítja a közzétett listát tartalmazó adatbázis elérhetőségét a társadalmi és civil
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszternek a Civil Információs Portálon történő
közzététel, adatfeldolgozás és rendszerezés céljából.)
 A NAV a 2021-es adóévre vonatkozóan a 2022-es rendelkezőévben érvényesen
felajánlott, legalább 1.000 forint összegű szja 1%-os összeget legkésőbb 2022.
szeptember 30-ig utalja át a civil kedvezményezetteknek.
 2022. szeptember 30-a után utalja ki a NAV az szja 1%-os összeget, ha a rendelkező
magánszemély
o adóbevallása az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra alkalmatlan volt, de az
adóbevallás helyesbítése 2023. december 31-ig megtörtént,
o nyilatkozata jogorvoslati eljáráson válik érvényessé, vagy
o számára a NAV havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és
az utalás már jogszerűen lehetségessé vált.
 A civil kedvezményezett köztartozását a NAV kizárólag a kiutalást megelőzően
vizsgálja, és köztartozás esetén intézkedik a kedvezményezettnek felajánlott szja 1%-os
összegnek az általa nyilvántartott köztartozásra történő átvezetéséről és a fennmaradó
összeget utalja ki a kedvezményezettnek.
 Nem kaphat szja 1%-os támogatást az szervezet, amelyet a NAV az adott
rendelkezőévre kizárt a civil kedvezményezettek köréből vagy amelynek az adószáma
törölt. Továbbá csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás, az
egyszerűsített törlési és a kényszertörlési eljárás alatt álló szervezetnek sem teljesíthető
utalás.
 Ha a regisztráció után bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg az
Szf. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek, azt a szervezet a változás után 15
napon belül köteles bejelenteni a NAV-nak a 21EGYREG jelű adatlapon (21EGYREG02-BEJELENTÉS).
o A változás dátumaként a változás bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés
jogerőre emelkedésének dátumát, illetve az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés f)
pontja szerinti költségvetési szervek esetében a törzskönyvi nyilvántartásba
jegyzés napját (a 21EGYREG-02-BEJELENTÉS (A) 5. sorában a tudomásra
jutás dátumát) kell feltüntetni. A NAV a bejelentés után érvényteleníti a
szervezet regisztrációját és erről elektronikusan értesíti a szervezetet.
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o A NAV akkor is érvényteleníti a szervezet regisztrációját, ha tudomást szerez a
kedvezményezett törléséről a bírósági nyilvántartásból vagy közhasznú
tevékenységet nem folytató szervezetté alakulásáról, vagy arról, hogy nem felel
meg az Szf. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek. Az utóbbi két
esetben a NAV határozatban értesíti a szervezetet a regisztráció
érvénytelenítéséről.
o A szervezet adatait a NAV az internetes honlapján közzétett, 2022-es
rendelkezőévtől szja 1%-os felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek
regisztrációs listáján kiegészíti a regisztráció érvénytelenítésének az
időpontjával, és a módosított regisztrációs listát közzéteszi az internetes
honlapján.
 Érvénytelenített regisztrációjú szervezet nem részesülhet a javára felajánlott szja 1%-os
összegekből.
 Az Szf. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott civil kedvezményezettnek az e
törvény alapján átutalt szja 1 %-os összeg felhasználására vonatkozó (a cél szerinti és
működési költségeket összegszerűen is tartalmazó) adatait, meghatározva a támogatás
esetleges tartalékolásának tényét, célját, legfeljebb 1 éves időtartamát és összegét is,
2022-es átutalásnál 2024. május 31-ig a 22KOZ jelű közleményben
kell a NAV-nak elektronikusan megküldenie. A közleményben szerepeltetni kell az
esetlegesen benyújtott 21KOZ jelű közleményben tartalékolt összegként megjelölt szja
1%-os összeg(ek) felhasználására, tartalékolására vonatkozó adatokat is.
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