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NAV-tudnivalók
Változások a személyi
jövedelemadó-bevallásokban
(az előző lapszámunkban megkezdett tájékozta-
tó folytatása)

Csökkentett adattartalmú bevallás, 
mint új lehetőség
Összességében a 2009. évre vonatkozóan több 
mint 4,5 millió magánszemély személyi jövede-
lemadó elszámolását fogadta az állami adóha-
tóság (egyszerûsített bevallás, személyi jövede-
lemadó-bevallás és munkáltatói adómegállapí-
tás). A magánszemélyek, egyéni vállalkozók és 
mezőgazdasági őstermelők 3,6 millió személyi 
jövedelemadó-bevallást nyújtottak be, amely 3,1 
millió magánszemélyt, 0,1 millió mezőgazda-
sági őstermelőt és 0,4 millió egyéni vállalkozót 
érintett.

Az évek során a személyi jövedelemadó-beval-
lás folyamatosan újabb adónemekkel bővült.

Önmagában a személyi jövedelemadó-köte-
lezettség elszámolásának a szabályai is igen 
bonyolultak, ezért került bevezetésre a jogal-
kotók támogatásával az egyszerûsített bevallás 
intézménye. A törvényi szabályozást követő-
en azonban jelentős számban vannak olyan 
magánszemélyek, akik nem vehetik igénybe az 
egyszerûsített bevallás adta lehetőségeket.

A 2010. adóévre vonatkozóan hatályos előírá-
sok a bevallásban további adatbővítést tesznek 
szükségessé (pl.: „szuperbruttósítás”, a NYENYI 
megszûnésével a bevallásba kerülnek azok az 
adatok is, amelyek a nyugdíjjogosultság megál-
lapításához szükségesek, stb.) 

Az elmúlt évi személyi jövedelemadó-bevallás 
520 sorból állt, melyből a magánszemélyek leg-
feljebb 320 sort töltöttek ki (ebbe beletartozik 
például a külföldi jövedelem, a tőzsdei és csere-
ügyletek jövedelme), a további 200 sor kizárólag 
az egyéni vállalkozókat és a mezőgazdasági 
őstermelőket érintette.

A 2009. adóévre beérkezett bevallások adat-
tartalmából megállapítható volt, hogy
•  jelentős azoknak a száma, akik nem folytat-

nak vállalkozási tevékenységet, számuk több, 
mint hárommillió fő (nem egyéni vállalkozók 
és nem mezőgazdasági őstermelők),

•  minimális azoknak a magánszemélyek száma, 
akik érintettek különféle járulékkötelezettség 
bevallásával,

•  alacsony továbbá azok száma is, akik a kül-
földön adóköteles jövedelmük okán a bonyo-
lult szabályok szerint számolnak el ezen 
kötelezettségükkel (mindössze 2 ezer fő),

•  az ún. csereügylet és tőkepiaci tevékenység 
jövedelme is viszonylag alacsony adózói szá-
mot érint, ők 0,004%-ot képviselnek,

•  az egyszerûsített közteherviselés szerint adó-
zók száma is minimális a benyújtott bevallá-
sokhoz képest, mindez nem haladja meg a 
0,002%-ot.

Magánszemély a 320 sorból csupán  – általá-
nosságban – 149 sort töltött ki.

A 2010. évi személyi jövedelemadó-kötele-
zettség teljesítésére, jogszabályváltozás nél-
kül kidolgozott, a magánszemélyek „többsége” 
által benyújtott bevallások alapján elvégzett 
felmérés adataira alapozott bevallási forma 
olyan lehetőséget kínál a magánszemélynek, 
mellyel jelentősen csökkentheti az adóbevallá-
sa kitöltésére fordított időt, egyszerû formában 
– megtartva az eredeti bevallás felépítését, sora-
inak számozását – áttekinthetően kapja kézhez 
a részére szükséges lapokat.

Azon magánszemélyek részére, akik az előző 
évi bevallásuk alapján a csökkentett adattar-
talmú bevallással érintettek lehetnek, nyom-
dai úton elkészített, csökkentett adattartalmú 
1053-as bevallást küld az állami adóhatóság. 

A bevallás internetről letöltött programmal tör-
ténő elkészítése esetén
•  a két különböző adattartalmú bevallás az 

internetes program keretében valósul meg,
•  a magánszemély döntése vezérli a bevallás-

nyomtatvány lenyíló lapjait (írható sorait), 
az előlapot kinyomtatni és benyújtani nem 
kell!

Előlapvezérlés
A bevalláskitöltő program igénybevételekor az 
előlap segít kiválasztani a bevallás terjedelmét, 
a megfelelő jelölés esetén az adózóra vonatko-
zó lapok nyílnak meg.

Jelölni szükséges, amennyiben az adózó 
rendelkezik:
•  adószámmal, őstermelői igazolványszám-

mal,
•  családi gazdaság nyilvántartási számmal, 

regisztrációs okiratszámmal. Ezek feltünte-

tését követően a program valamennyi kitölt-
hető lapon megjeleníti az adózó által beírt 
számokat.
A magánszemélyek az előlapon jelölhetik 

a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás 
kitöltését, de választhatják a teljes adattartalmú 
bevallást is. A csökkentett adattartalmú beval-
lás jelölését követően a bevallás azon lapjai és 
sorai tölthetőek ki, amelyeket az tartalmazza.

A csökkentett adattartalmú bevallással a 
magánszemély a személyi jövedelemadó és 
az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeit 
teljesítheti. A túlvont nyugdíjjárulék visszaigé-
nyelhető.

Azon adózó nem élhet ezzel a lehetőséggel, 
aki
•  egyéni vállalkozó,
•  mezőgazdasági őstermelő,
•  személyes közremûködői díjkiegészítést 

vesz figyelembe,
•  bármely formában érintett külföldről szár-

mazó és/vagy külföldön is adóköteles jöve-
delemmel (a külszolgálatért kapott jöve-
delem ebből a szempontból nem kizáró 
tényező),

•  valamely foglalkoztatóhoz fûződő biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintet-
tel, vagy azzal összefüggésben járulékalapot 
képező jövedelmet külföldi illetőségû jogi 
vagy természetes személytől, illetőleg kül-
földi illetőségû más személytől szerez,

•  vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasz-
tótól közvetlenül kapott borravaló után kíván 
járulékot fizetni,

•  érintett ellenőrzött tőkepiaci és/vagy csere-
ügylettel kapcsolatos tranzakciókban,

•  2010. adóévtől tartós befektetésből szárma-
zó bevallásköteles jövedelme van,

•  bizonyos bevételeire tekintettel az 
egyszerûsített közteherviselés szabályait 
alkalmazta.

Ebben az esetben, a csökkentett adattartalmú 
bevallásban a magánszemély nem találja meg 
az ezen kötelezettségei teljesítéséhez szüksé-
ges nyilatkozatokat és sorokat, és a teljes beval-
lási egységcsomagot kell kitöltenie, amihez az 
alsó fokú állami adóhatóság ügyfélszolgálatain 
juthat hozzá.

Olvasóink írják

Helyesebben: szép szõrû cicák tulajdonosai vigyáz-
zanak cicáikra!

A saját kertemben ülõ cicámat 2010. december 21-
én hajnalban hurokkal megfojtották és elvitték. Mivel 
nagyon szép szõrû cica volt, feltételezem, hogy azért 
nem élhetett tovább ezen a bolygón. A kivégzés egy 
másodperc alatt és nagyon „szakszerûen” történt.

Aki nem akar az enyémhez hasonló fájdalomban 
részesülni, gondoljon erre a rémálomra és vigyázzon 
jobban szép bundájú négylábú barátjára.
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