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 ◙ Személyi jövedelemadó bevallás általános tudnivalói – 2021.
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A tArtAlomból:

A 2021. évre vonatkozó személyi jövedelemadó 
bevallás tervezetek idén jóval korábban, már 2022. 
március 1-jétől elérhetőek KAÜ-azonosítással 
(ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos 
azonosító) a NAV WebNYK elektronikus felületén 
(https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login). 

A bevallás tervezetet
 • magánszemélyek,
 • mezőgazdasági őstermelők,
 • áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és 
 • egyéni vállalkozók egyaránt elérhetik.

Nagyon fontos tudni, hogy a gyermekes csa-
ládoknak járó rendkívüli adóvisszatérítés miatt a 
gyermekes szülők szja bevallása az idei évben a 
korábbiaktól eltérően történik, hiszen esetükben 
a 2021. évi bevallással kapcsolatos teendők már 
2021 év végén elkezdődtek (ld. VISSZADO nyilatko-
zat).

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a bevallás-
tervezet a magánszemély munkáltatója, kifizetője 
által a NAV felé közölt adatokat tartalmazza, így
 • az szja-köteles jövedelmet és annak adóját,
 • az ekho szerint adózó jövedelmet és annak 

adóját,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó 

jövedelem adóköteles részét, valamint
 • a szocho adó alapját képező jövedelmet és a 

fizetendő szocho adót, továbbá
 • a magánszemélynek 2022. február 15-ig kiutalt, 

az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alap-
ján megállapított szja-visszatérítés összegét.

Az adóbevallási tervezetet abban az esetben kell 
módosítani, kiegészíteni, ha az adózó
a) mezőgazdasági őstermelő, és e tevékenységé-

ből adóköteles bevétele származott (az adó-
mentességi értékhatár alatt nem kell bevallást 
benyújtania);

b) áfafizetésre kötelezett magánszemély;
c) egyéni vállalkozó;
d) fizető-vendéglátó tevékenységére tételes áta-

lányadózást választott;
e) a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-

nyilatkozatában költség levonását kérte,
f) csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
g) az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok 

szerint különbözeti bírságot kell fizetnie;
h) nem kifizetőtől származó vagy olyan bevételt 

szerzett, ami után maga állapítja meg az az 
adót vagy az adóelőleget;

i) jogosult a kifizető által megállapított adó 
módosítására az adóbevallásában;

j) jövedelme külföldről származott, vagy kül-
földön (is) adóztatható;

k) nem belföldi illetőségű magánszemély és nem 
tett mentességről szóló nyilatkozatot;

l) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jöve-
delmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem 
kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szol-
gáltató igazolása alapján állapítja meg;

m) az adóévet megelőzően felvett osztalékelőleg-
ből levont adót számol el a jóváhagyott oszta-
lékadójával szemben;

n) valamely bevétele után az ekho szerinti adó-
zást választotta, és a kifizetőtől az őt terhelő 

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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ekho megállapítását, bevallását és megfizeté-
sét átvállalta;

o) valamely bevétele után szocho-előleget kell 
fizetnie;

p) adóját a törvény külön rendelkezése szerint 
adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.

Nagyon fontos, hogy az szja bevallástervezetet 
minden esetben ellenőriznünk kell! Ez nemcsak a 
fent kiemelt magánszemélyekre igaz, hanem min-
denkire: át kell nézni, szükség esetén ki kell egé-
szíteni, át kell gondolni, hogy járhat-e kedvezmény, 
ellenőrizni, hogy volt-e más forrásból származó 
bevétel, elszámolható-e további költség, mint ami a 
NAV által készített tervezetben szerepel.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az (1+1) %-os 
nyilatkozatok akkor is megtehetők, ha az szja visz-
szatérítés után nem marad adó.

Az adóbevallási tervezet javítására, kiegészíté-
sére, illetőleg elfogadására, valamint az (1+1) %-os 
rendelkező nyilatkozatok leadására legkésőbb 
2022. május 20-ig van lehetőség.

A családosok rendkívüli adóvisszatérítése 
kapcsán ki kell emelnünk, hogy ha a jogosult szülő 
a kiutalt kedvezmény-előleg összegével nem ért 
egyet, akkor az adóbevallási tervezete kiegészíté-
sével vagy önállóan benyújtott 21SZJA bevallásá-
ban igényelheti vagy módosíthatja a visszatérítés 
összegét.

 
Önállóan akkor kell elkészíteni és benyújtani az 
szja-bevallást, ha az adózó
 • csak olyan adóköteles bevételt szerzett, 

amelyről a kifizető nem küld adatot év közben 
a NAV-nak,

 • a bevételt nem kifizetőtől szerezte,
 • az adóbevallási tervezetét szeretné kiegészí-

teni vagy módosítani, de nincs ügyfélkapuja.

Akik önállóan, önadózás keretében szeretnék 
elkészíteni a bevallásukat vagy olyan jövedelem-
mel rendelkeznek, amely nem szerepel a tervezet-
ben, azoknak a következő lehetőségek állnak ren-
delkezésre a bevallás elkészítésére:
 • Általános Nyomtatványkitöltő Programmal 

(ÁNYK)
 • Webes kitöltő programmal a (regisztráció nél-

küli online) eSZJA felületen
 • Papír alapon (üres SZJA nyomtatvány letölté-

se és kinyomtatása mellett)

A bevallást a 21SZJA nyomtatványon kell 
elkészíteni és benyújtani, ugyancsak legkésőbb 
2022. május 20-ig. Ugyanezen időpontig kell az 
adót megfizetni, illetőleg a pótlékmentes részlet-

fizetést a nyomtatványon kérelmezni, továbbá az 
(1+1) %-os rendelkező nyilatkozatok leadni.

A KAÜ azonosítóval nem rendelkező adózók 
2022. március 16-ig kérhetik postán, elektroniku-
san, sms-ben vagy telefonon, hogy részükre a NAV 
postai úton megküldje a bevallási tervezetet. Ezen 
dátumot követően a tervezet már csak a NAV ügy-
félszolgálatain személyesen kérhető.

 
2022. május 2-ig 
 • a NAV eddig küld értesítést a befizetendő vagy 

visszaigényelhető adó összegéről azoknak a 
KAÜ azonosítóval rendelkező adózóknak, akik 
bevallási tervezetüket nem javították, vagy 
nem egészítették ki;

 • az adóhatóság postán küld értesítést azoknak 
a KAÜ azonosítóval nem rendelkező magán-
személyeknek is, akiknek visszatérítendő vagy 
befizetendő adójuk keletkezett, és március  
16-ig nem kértek papíralapú bevallási terveze-
tet, vagy bevallási kötelezettségüket más mó-
don nem teljesítették; továbbá

 • ezen dátumig kell a külföldi illetőségű magán-
személyeknek nyilatkozniuk az szja-bevallás 
alóli mentesítéshez (21NYK nyomtatványon). 
Tehát akkor kell a külföldi illetőségű magán-
személynek ezen dátumig nyilatkoznia arról, 
hogy őt külföldi illetőségére tekintettel 2021. 
adóévében Magyarországon adókötelezettség 
nem terhelte.

A 2021. évre fizetendő szja-val szemben 
továbbra is lehetőség van dönteni a megfizetett 
személyi jövedelemadó (1+1) %-áról a szokott 
módon:
a) 1%-ot felajánljuk-e egy regisztrált civil szervezet,
b) további 1 %-ot pedig valamely technikai szám-

mal rendelkező kedvezményezett részére.

A felajánlásról – függetlenül attól, hogy a 
2021. évi személyi jövedelemadó-bevallásunkat 
milyen módon nyújtjuk be – a bevallással együtt 
vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhetünk. 
Azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy az 
adóhatóság által elkészített adóbevallási terve-
zet elfogadása esetén a rendelkező nyilatkozatot 
külön kell benyújtani.

A felajánlásról a korábbi évekhez hasonlóan 
elektronikusan és papír alapon is rendelkezhe-
tünk. Ahogy már fentebb is említettem, a csalá-
dosok rendkívüli adó-visszatérítése kapcsán meg 
kívánjuk említeni, hogy a visszatérítés összege 
nem csökkenti az (1+1) %-os felajánlások alapját 
képező adóalapot.

Kovács Andrea
okl. adószakértő


