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Tisztelt Kedvezményezett!
Nyilvántartásunk szerint az Önök szervezete részére a 2007 - 2010. adóévi személyi jövedelemadó
1%-ából a 2011. évben
72 134 Ft
összeget utalt ki az állami adóhatóság.
A fenti összeg(ek) felhasználására, tartalékolására, illetve továbbtartalékolására vonatkozó adatokat
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló, 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján a
11KOZ számú közleményben a kedvezményezettnek legkésőbb 2013. május 31-ig, kizárólag
elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
részére.
Kérjük, hogy amennyiben a levelünk kézbesítését megelőzően már benyújtották hatóságunkhoz
elektronikus úton a 11KOZ bizonylatot és a bizonylatra vonatkozóan elfogadó eBEV nyugtával
rendelkeznek, akkor ezen levelünket tárgytalannak tekinteni szíveskedjenek.
A 11KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon Szja 1 %-os összegek felhasználásának,
amelyet az állami adóhatóság:
- a 2007- 2010. adóévre benyújtott, érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2011. január
1-jétől 2011. december 31-ig kiutalt a kedvezményezett részére, illetve amelyet
- a kedvezményezett a hibátlan 10KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett
fel.
A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli, a jogutódlással történő
megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási
kötelezettség terheli.
Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján
működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját honlap), a közleményét e
felületen is el kell helyeznie 2013. május 31-ig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el.
Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követően
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megállapítja, hogy az Szf. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett jelen
közleményt nem nyújtotta be, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem
az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt
elmulasztotta, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő
rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből. Amennyiben a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal az Szf. törvény 7. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a 4. § (1)
bekezdésében meghatározott kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közöl, határozattal
kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a
felajánlásokból történő részesedésből.
A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló, 2004. évi CXL. törvény 66-67. § előírásai az irányadók. Az igazolási kérelem benyújtásával
egyidejűleg az elmulasztott cselekményeket is pótolni kell, amennyiben ezek feltételei fennállnak.
A "11KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg
felhasználásáról" című bizonylat és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról 2013. januártól
letölthető, az elérési útvonala:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/
adatbejelentok_adatmodositok/11koz.html
Az adóügyek elektronikus intézéséhez a kedvezményezett képviselője, vagy meghatalmazottja a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a fővárosi és megyei
kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál,
a NAV Központi Ügyfélszolgálatainál, vagy Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél
köteles regisztráltatnia magát és a regisztrációt követő 8 napon belül a ´T180 számú adatlapon kell
bejelentést tennie az állami adóhatósághoz képviseleti jogosultságáról, illetve arról, hogy
képviseleti jogosultságának tartalma mire terjed ki.
Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus
úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy
megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó
nevét, elnevezését és adóazonosító számát.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, szíveskedjen felvenni a
kapcsolatot ügyfélszolgálati irodánkkal. Ügyfélszolgálatunkon a jogszabályi előírásoknak megfelelő
érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazott is eljárhat.
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 40/20-21-22-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.
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