TISZTELT ADÓZÓ!
Felhívjuk figyelmét, hogy közeledik a 2015. évre vonatkozó személyi jövedelemadóról, járulékról, egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról, különadóról, egészségügyi hozzájárulásról szóló bevallás benyújtásának határideje.

Újdonság!
A NAV készítheti el Ön helyett a személyi jövedelemadó bevallást!
Nem kell mást tennie, mint nyilatkoznia, hogy a feltételeknek megfelel és ezt a lehetőséget választja!
BEVALLÁSI NYILATKOZAT MEGTÉTELE- ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE
Ezt a lehetőséget akkor választhatja, ha Önnek 2015. adóévben kizárólag munkáltatótól származott jövedelme, és családi
kedvezményt, első házasok kedvezményét, személyi kedvezményt (súlyos fogyatékosság kedvezménye), lakáscélú hiteltörlesztés
áthúzódó kedvezményét, illetve halasztott tandíjkedvezményt nem érvényesít, továbbá önkéntes kölcsönös biztosító pénztári,
nyugdíj-előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem kíván tenni.
Ahhoz, hogy bevallását az adó- és vámhatóság elkészíthesse, 2016. február 1-jéig nyilatkoznia kell a munkáltatója felé. Ezt
a nyilatkozatot, amely nem más, mint egy „X” jel feltüntetése, a munkáltatójától megkapott 15M30 jelű összesített
igazoláson kell megtennie. Ha több munkáltatója is van, akkor kizárólag az egyik, választása szerinti munkáltatójánál nyilatkozhat. Amennyiben Ön szeretné, hogy bevallását az adó- és vámhatóság készítse el, azonban nem rendelkezik munkáltatóval, úgy
nyilatkozatát a 15NY31 jelű nyomtatványon teheti meg, amelyet 2016. február 1-jéig közvetlenül az állami adó- és vámhatósághoz kell eljuttatnia. Figyelem! A nyilatkozatát nem vonhatja vissza, továbbá 2016. február 1-jét követően nincs lehetősége a
nyilatkozat megtételére! Fontos, hogy a nyilatkozata jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül, tehát a nyilatkozat
megtételén kívül Önnek nincs más teendője! Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy közvetlenül az állami adó- és vámhatóság
felé csak akkor nyilatkozhat, ha Ön a nyilatkozattétel időpontjában nem rendelkezik munkáltatóval!
Az Ön nyilatkozata és a rendelkezésére álló adatok alapján az állami adó- és vámhatóság 2016. május 20-áig állapítja meg az Ön
adóját, amely az Ön adóbevallásának minősül. Értesítést határozat formájában Önnek kizárólag akkor küldünk, ha az állami adóés vámhatóság által elkészített bevallás alapján fizetendő vagy visszaigényelhető adója keletkezik. Az adó- és vámhatóság által
készített valamennyi bevallás (adóhatósági adómegállapítás) 2016. május 20-ától elérhető a NAV internetes honlapján, vagy
személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban papír alapon is kikérhető. Az állami adó- és vámhatóság által készített bevallását
2016. május 20-át követően önellenőrzéssel helyesbítheti.
Az 1+1% mértékű felajánlásról nem kell lemondania, mivel azt 2016. május 10-éig megteheti a munkáltatója felé, vagy önállóan
a 15EGYSZA nyomtatvány felhasználásával papír alapon, vagy elektronikus úton 2016. május 20-áig közvetlenül eljuttathatja az
állami adó- és vámhatóságnak. A 15NY31 jelű nyilatkozat, valamint az 1+1 % mértékű felajánláshoz szükséges 15EGYSZA
nyomtatvány letölthető a www.nav.gov.hu honlapról, vagy beszerezhető bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban.
1553 SZÁMÚ BEVALLÁS
Ha a jogszabályi rendelkezések alapján nem tehet bevallási nyilatkozatot, nem kér(het) munkáltatói adómegállapítást, nem
választ(hat)ja az adónyilatkozatot, illetve az adó- és vámhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallási módot, úgy
adókötelezettségének a 1553 számú bevallás kitöltésével és beküldésével kell eleget tennie.
Azok a magánszemélyek, akiknek a 2015. évre vonatkozóan kizárólag olyan adóalapot képező jövedelmük volt, amely a
csökkentett adattartalmú adóbevallás soraiban feltüntethető, ebben a formában is teljesíthetik bevallási kötelezettségüket.
AZ ADÓHATÓSÁG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KÉSZÍTENDŐ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁS KÉRÉSE (1553NY)
Ha Ön nem választhatta, hogy bevallását adóhatósági adómegállapítás keretében az adó- és vámhatóság készítse el, azonban a
jogszabály alapján lehetősége van arra, hogy az adókötelezettsége teljesítéséhez az adó- és vámhatóság közreműködését vegye
igénybe, úgy a 1553NY jelű nyilatkozattal választhatja az egyszerűsített bevallás lehetőségét. A 1553NY jelű, Ön által kitöltött
nyilatkozatot 2016. február 15-éig kell papír alapon aláírva vagy elektronikus úton eljuttatnia az állami adó- és vámhatósághoz.
A nyilatkozat bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban beszerezhető, és a www.nav.gov.hu honlapról is letölthető. Figyelem! A
hatályos jogszabályok alapján a 2016. február 15-ét követően teljesített nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóság nem tudja
figyelembe venni, igazolási kérelmet nem áll módjában elfogadni! Az elkészített – 1553E jelű – egyszerűsített bevallást az adó- és
vámhatóság legkésőbb 2016. április 30-áig papír alapon, az Ön által megadott postacímre, vagy elektronikus formában juttatja el
Önhöz. Ha elfogadja az adó- és vámhatóság által megküldött egyszerűsített bevallást, azt nem szükséges visszaküldenie. Ha a
bevallás az Ön birtokában lévő dokumentumok alapján módosításra, vagy kiegészítésre szorul, akkor a javított adatokkal
elfogadott 1553E jelű bevallás feladásának (beküldésének) határideje 2016. május 20. Az Ön által javított adatok alapján az adóés vámhatóság ismételten kiszámolja az adót, és erről 2016. június 20-áig értesítést küld.
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS (15M29)
Amennyiben munkáltatója vállalja a munkáltatói adómegállapítást, és Ön megfelel az Szja törvényben meghatározott feltételeknek, akkor az adókötelezettséget a munkáltatója az Ön - 2016. február 1-jéig írásban tett - nyilatkozata alapján állapítja meg.
AZ ADÓNYILATKOZATTAL TÖRTÉNŐ BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE (1553ADÓNYILATKOZAT)
A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét Ön a 1553ADÓNYILATKOZAT jelű nyomtatvány beküldésével is teljesítheti, ha megfelel a törvényben foglalt előírásoknak.

A BEVALLÁSOK ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE
A www.nav.gov.hu honlap kezdőlapján, a „Kiemelt témák” között található az „SZJA” menüpont, amely lehetővé teszi a
szükséges keretprogram (ÁNYK), valamint az Ön választásától függően a 15NY31 jelű, a 1553 számú, a 1553NY, illetve a
1553ADÓNYILATKOZAT jelű elektronikus űrlapok, továbbá a bevallások aktív súgójának egyidejű letöltését és telepítését. A
„Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt továbbra is elérhető a keretprogram és az alkalmazások letöltése.
BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG RENDEZÉSE
• A NAV kijelölt ügyfélszolgálatain bankkártyával tehet eleget befizetési kötelezettségének.
• Befizetéséhez készpénz-átutalási megbízás (csekk) személyesen kérhető ügyfélszolgálataink bármelyikében, vagy
igényelhető a www.nav.gov.hu honlapon található CSEKK elnevezésű, illetve a „Kérelem készpénz-átutalási megbízás
(csekk) igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon, továbbá a helyi tarifával hívható 06-40/42-42-42-es telefonszámon a „0”
menüpont választásával.
• Befizetési kötelezettségét saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) átutalással is rendezheti.
A PÓTLÉKMENTES RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az együttesen 200 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét
pótlékmentesen, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben is teljesítheti, ha nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet, nem kötelezett általános forgalmi adó megfizetésére és ezen részletfizetés iránti igényét a bevallásán jelzi. Az első részlet
megfizetésének határideje 2016. május 20. A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adó- és vámhatóság külön
értesítést nem küld. Ön csak abban az esetben kap értesítést, ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg. Ha nem
teljesíti az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik.
RENDELKEZÉS AZ ADÓ 1+1%-ÁRÓL
Ön az adója 1+1%-ának felhasználásáról a bevallás részét képező önálló EGYSZA lapon, vagy az erre a célra kialakított,
15EGYSZA jelű önálló nyomtatványon rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozatot a bevallás részeként vagy önállóan 2016.
május 20-áig kell megküldenie az adó- és vámhatóságnak elektronikusan vagy postai úton. Ha munkáltatói adómegállapítást kér,
akkor legkésőbb 2016. május 10-éig lezárt borítékban a munkáltatójának is átadhatja a nyilatkozatot. Ha a bevallását elektronikusan, meghatalmazott útján kívánja elküldeni, akkor a rendelkező nyilatkozatot az adó- és vámhatóság csak akkor fogadhatja el, ha
a meghatalmazott mind az szja-bevallás, mind pedig a rendelkező nyilatkozat megküldésére az adó- és vámhatósághoz bejelentett
meghatalmazással, érvényes regisztrációval rendelkezik. A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség
teljesítése!
BEVALLÁSI INFORMÁCIÓK, VAGY JAVÍTÁS TELEFONON KERESZTÜL
A NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszere (ÜCC) útján telefonon tájékoztatást kérhet egyedi bevallási adatokkal, hibás
bevallással kapcsolatban, valamint lehetősége van a benyújtott személyi jövedelemadó bevallásának javítására is, amennyiben az
nem igényel személyes jelenlétet. Az ÜCC a 06-40/20-21-22-es telefonszámon, munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint
péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. A rendszer használatához ügyfélazonosító - számmal kell rendelkeznie.

A 2015 ADÓÉVRE VONATKOZÓ BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDŐI AZ ADÓZÓK KÖTELEZETTSÉGE ÉS
VÁLASZTÁSA ALAPJÁN:
2016. február 1.
az adóhatósági adómegállapítás elkészítéséhez a munkáltatóval rendelkező magánszemély bevallási
nyilatkozata a munkáltatója felé a 15M30 jelű összesített igazoláson, a munkáltatóval nem rendelkező magánszemély 15NY31 jelű bevallási nyilatkozatának beküldése közvetlenül a NAV-hoz;
2016. február 1.
a 15M29 jelű munkáltatói adómegállapítás elkészítéséhez a magánszemély nyilatkozata a munkáltató felé;
2016. február 15.
az egyszerűsített bevallás elkészítéséhez a 1553NY jelű nyilatkozat beküldése. A határidő jogvesztő,
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye;
2016. február 25.
a 1553 számú bevallás beküldésének határideje az egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adó fizetésére
kötelezett őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, az eva és kata hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók esetében;
2016. május 20.
a 1553 számú bevallás beküldésének határideje magánszemélyek esetében;
2016. május 20.
a 1553ADÓNYILATKOZAT jelű nyomtatvány beküldésének határideje.
Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

