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TÁJÉKOZTATÓ 

a személyi jövedelemadó bevallásának módjáról  

és az adóbevallási tervezet eléréséről 

 

 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2018. január 1-jétől hatályos 

rendelkezéseire tekintettel – a munkáltatói adómegállapítás lehetőségének megszűnése miatt – 

közalkalmazottjaink személyijövedelemadó-bevallási kötelezettségüket az idei évben is  

 az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített 18SZJA bevallási nyomtatvány 

benyújtásával, vagy  

 a NAV által készített adóbevallási tervezet jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve 

javításával teljesíthetik.  

 

A NAV a nyilvántartásában szereplő munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások 

adatai alapján – külön erre irányuló kérelem nélkül – adóbevallási tervezetet készít a 

magánszemélyek részére. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV  

2019. március 15-től 

az ügyfélkapun keresztül elérhetővé teszi. Az adóbevallási tervezetek a www.nav.gov.hu és a 

www.magyarorszag.hu honlapokról elérhető eSZJA oldalon tekinthetők meg.  

Ügyfélkapu-regisztráció hiányában a magánszemélyek 2019. március 18-ig kérhetik, hogy a 

NAV papír alapon küldje meg részükre az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon 

juttatható el az adóhatósághoz: 

 SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az 

adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: 

SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn), 

 a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja), 

 a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű 

formanyomtatványon, 

 levélben kötetlen formában, 

 az ügyfélszolgálati irodákban személyesen, vagy 

 a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül (telefonszám: 1819). 

Az erre irányuló kérelem esetén az adóbevallási tervezet tértivevényes küldeményként kerül 

postázásra az adózó – NAV által ismert – címére legkésőbb 2019. április 30-ig. 

 

Ha a magánszemély 2019. május 20-ig nem fogadja el, nem egészíti ki, ill. nem javítja az 

adóbevallási tervezetet, vagy nem nyújt be önadózóként elkészített 18SZJA bevallást, akkor 
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az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik. Az adó 1+1 százalékának felajánlására az eSZJA 

felületen szintén lehetőség van 2019. május 20-ig.  

 

Az adóbevallással kapcsolatos további információk a NAV által közzétett tájékoztatóban 

olvashatók.  

 

Budapest, 2019. március 13. 

 
Dr. Reichert Péter s. k. 

főigazgató 

http://semmelweis.hu/human/files/2019/03/18SZJA_kitoltesi_utmutato.pdf
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