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 ◙ Személyi jövedelemadó – 2020. május 20-ig

A tArtAlomból:

Koronavírus világjárvány ide vagy oda, a 2019. 
évi személyi jövedelemadó bevallást legkésőbb 
2020. május 20-ig be kell nyújtani, illetőleg a NAV 
által elkészített bevallási tervezetet javítani vagy 
kiegészíteni szükséges, ha azzal nem értünk 
egyet. Ne felejtsünk el ezzel foglalkozni!

Azon adózók, akiknek van ügyfélkapus elér-
hetőségük, a https://eszja.nav.gov.hu oldalon 
azonosítás után az adóhatóság által elkészített 
bevallási tervezetüket össze tudják vetni a ren-
delkezésére álló igazolásokkal. Amennyiben az 
adóbevallási tervezetben szereplő adatokat elfo-
gadja, úgy a bevallást rögtön be is tudja küldeni. 
Ha az adózó a bevallási tervezettel nem ért egyet, 
a tervezetet legkésőbb 2020. május 20-ig módo-
síthatja, majd módosítás után beadhatja. Ugyan-
ezen az oldalon lehet 1+1%-os rendelkező nyilat-
kozatot is tenni.

Akik nem rendelkeznek ügyfélkapus elérhető-
séggel, azok a korábbi évek gyakorlata alapján kér-
hették az adóhatóságtól, hogy címükre a bevallási 
tervezetet postázza, ők erre kötelesek észrevéte-
leiket megtenni. a postai úton megküldött adó-
bevallási tervezet mellé a magánszemély kiegé-
szítő nyilatkozatot is kap, ha visszaigényelhető 
vagy befizetendő adója van, vagy több önkéntes 
pénztárnak tagja. Nem küld az adóhatóság nyilat-
kozatot, ha a tervezet ellentmondást tartalmaz, 
ugyanis ez esetben az mindenképpen javítást igé-
nyel. Más esetben a postai úton megküldött adó-
bevallási tervezet adatainak kiegészítésére, javí-
tására – ügyfélkapu regisztráció hiányában – az 

adóhatóság közreműködése nélkül elkészített 
bevallás (önadózás) benyújtásával van lehető-
ség. Fontos, hogy akik papíron adják be bevallásu-
kat, azok esetén a bevallás érvényességi feltétele, 
hogy a főlapon szerepeljen aláírás. 

Áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, 
egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők 
is eleget tehetnek bevallási kötelezettségeiknek 
az adóbevallási tervezet kiegészítésével, módo-
sításával, vagy pedig a korábban szokott módon, 
önadózás keretében benyújtott bevallásukkal.

Azok a magánszemélyek, akik pl. magánsze-
mélytől származó ingatlan-bérbeadási jövede-
lemmel rendelkeznek, vagy adókötelezettség alá 
tartozó ingatlanértékesítésük volt (5 éven belül 
beszerzett ingatlan értékesítése), azok minden-
képpen kötelesek bevallási tervezetüket kiegészí-
teni. Tehát a magánszemélynek mindenképpen 
javítania vagy ki kell egészítenie az adóbevallási ter-
vezetét, ha az adóévben:
 • családi kedvezményt kíván megosztással ér-

vényesíteni,
 • valamely bevételével összefüggésben 

SZOCHO adó kötelezettsége keletkezett,
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az 

adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből 
levont adót számol el,

 • valamely bevételével összefüggésben az 
EKHO törvény szabályai szerint különadót kö-
teles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő 
EKHO megállapítását, bevallását és megfize-
tését a kifizetőtől átvállalta,

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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 • adóját az Szja-törvény külön rendelkezése sze-
rint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani 

 • olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggés-
ben az adó vagy az adóelőleg megállapítására 
maga köteles,

 • a kifizető által megállapított adó módosításá-
ra az adóbevallásában jogosult,

 • átalányadózást választó fizető-vendéglátó te-
vékenységet folytat,

 • kifizetőnek/munkáltatónak tett nyilatkozatá-
ban a bevételét terhelő adóelőleg megállapítá-
sakor költség levonását kérte (kivéve az igazo-
lás nélkül elszámolható költség levonására vo-
natkozó nyilatkozatot),

 • egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha vállalkozói 
tevékenységét az adóév egészében szünetel-
tette és ezért ezzel összefüggésben bevallási 
kötelezettség nem terheli, vagy kisadózó és/
vagy EVA-s egyéni vállalkozó volt és egyetért 
a tervezetben foglaltakkal,

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékeny-
ségéből adóköteles bevétele származott – ki-
véve, ha őstermelői bevétele a támogatások 
nélkül a 600 ezer Ft-ot nem éri el, és nincs más 
bevallásköteles jövedelme,

 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett,
 • különbözeti bírság fizetésére kötelezett az adó-

előleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint,
 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján 

a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy 
amely a jövedelemszerzés helye szerint nem 
belföldről származott,

 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem 
tett nyilatkozatot,

 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jö-
vedelmet szerzett és a jövedelmet nem vagy 
nem kizárólag kifizetőnek minősülő befekteté-
si szolgáltató igazolása alapján állapítja meg.

Nem kell bevallani azt a bevételt:

 • amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell fi-
gyelembe venni, kivéve az Szja tv. 7. § (1) be-
kezdés m) pontja szerinti, külföldről szárma-

zó, de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmény alapján Magyarországon mentesí-
tett jövedelmet, ha a magánszemély más ok-
ból is köteles a személyi jövedelemadó-beval-
lási kötelezettség teljesítésére,

 • amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság 
alapján Magyarországon nem adóztatható,

 • amely után a személyi jövedelemadó megfize-
tésére a kifizető kötelezett,

 • amely ingó vagyontárgy átruházásából szár-
mazik, és az éves összege nem haladja meg 
a 600 ezer Ft-ot, vagy az abból megállapított 
összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer 
Ft-ot,

 • amely ingatlan átruházásából, a vagyoni érté-
kű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról 
való lemondásból származik, ha abból jövede-
lem nem keletkezik,

 • amely kamatjövedelemnek minősül, és abból 
a kifizető az adót levonta,

 • amely az Szja tv. 76. § (3) bekezdése értelmé-
be pénzbeli nyereménynek minősül,

 • amelyet külön törvény rendelkezése szerint 
nem kell bevallani.

 Ha a bevallásban szereplő fizetendő szemé-
lyi jövedelemadó vagy szociális hozzájárulási adó 
összege nem több 200 ezer Ft-nál, akkor – egyéni 
vállalkozók és az Áfa fizetésére kötelezett magán-
személyek kivételével – kérhető akár 6 havi pót-
lékmentes részletfizetés, amit a bevallásban kell 
jelölni. Ebben az esetben az első részlet befizeté-
sének határideje 2020. május 20.

Amennyiben az adóbevallási tervezet adatait 
az adózó a bevallási határidőig (2020. május 20.) 
nem módosítja, nem egészíti ki, nem javítja, és 
önadózással sem teljesíti bevallási kötelezettsé-
gét, akkor a NAV úgy tekinti, hogy az abban fog-
laltakkal a magánszemély egyetért, és a bevallási 
tervezet bevallásként hatályosul annak minden 
jogkövetkezményével egyetemben.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


