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I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Mire szolgál a 21EGYAD adatlap?
Az 1%-os kiutalásban részesült civil kedvezményezett a 21EGYAD adatlapon kérheti azon
magánszemélyek nevét és címét, akik a 2021. rendelkező évben az szja 1%-ukat a benyújtó
részére ajánlották fel és hozzájárultak adataik átadásához.1

2. Kire vonatkozik az adatlap?
Az adatlapot az szja 1%-os kiutalásban részesült civil kedvezményezett nyújthatja be.

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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (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 meghatalmazás 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 így tudja befogadni.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az
 „Elektronikus űrlapok
tájékoztatóban található.

benyújtásának

módja,

képviselet

bejelentése”

című

4. Hol található az adatlap?
Az adatlap kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a
 www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok
→ Programok részletes keresése
útvonalon található meg.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, 1996.
évi CXXVI. törvény 6/A. § (6) bekezdése alapján a 4. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott civil
kedvezményezettek nyújthatják be.
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5. Mi a beadási határidő?
Az adatlap 2021. szeptember 3-ától a következő év október 14-ig nyújtható be. A NAV a
kérelem beérkezését követő 30 napon belül, térítésmentesen, elektronikusan tájékoztatja a
kérelmezőt a kért adatokról.
Az előző évi adatszolgáltatás a 20EGYAD adatlapon, 2021. október 14-ig kérhető.

6. Milyen részei vannak az adatlapnak?
21EGYAD

a személyi jövedelemadó 1%-áról a 2021.
rendelkező évben a civil kedvezményezett
javára
rendelkezett
magánszemélyek
adatainak megismerése iránti kérelem

7. Hol érhető el további segítség?
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 azt 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 adatlap benyújtása is szükséges.
Személyesen:
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 országszerte
a
NAV
ügyfélszolgálatain.
https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.

Ügyfélszolgálat-kereső:

8. 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).

II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
A kedvezményezett a rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével
kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja.
Az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.
Addig, amíg a NAV nem szolgáltatja a kért adatokat, a kérelem ugyanezen az adatlapon
visszavonható. Az adatszolgáltatás után a kérelem visszavonására már nincs lehetőség.
Az adatszolgáltatást a NAV a kérelmező elektronikus tárhelyére küldi.
A 21EGYAD sorainak részletezése
Az (A) blokkban valamelyik mező jelölése kötelező! A két mező együtt nem jelölhető!
A (B) blokkban a szervezet adószámát és nevét ki kell tölteni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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