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Szja-bevallás: februári teendők 

Az szja-bevalláshoz február 17-éig kérhető a NAV közreműködése. Arról, hogy ki választhatja 

ezt, az úgynevezett egyszerűsített bevallást, a NAV honlapjának SZJA menüpontjában lehet 

tájékozódni. Az egyéni vállalkozóknak, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az 

áfafizetésre kötelezett őstermelőknek február 25-éig kell bevallaniuk és befizetniük személyi 

jövedelemadójukat.  

 

Akiknek nem munkáltatójuk készíti el a személyijövedelemadó-bevallást, kérhetik a NAV segítségét 

is. Bizonyos jövedelemforrások és egyes kedvezmények esetén ez a lehetőség nem választható, ezért a 

döntés előtt érdemes tájékozódni a feltételekről (www.nav.gov.hu, SZJA menüpont). 

 

Az egyszerűsített bevallás menete 

Az egyszerűsített bevallás választása esetén a NAV honlapjáról letölthető, vagy az 

ügyfélszolgálatokon beszerezhető 1353NY jelű nyomtatványt kell kitölteni, amit aláírás után, 

legkésőbb február 17-ére kell eljuttatni az adóhivatalhoz. A nyilatkozat - amelyhez semmilyen 

bizonylatot, igazolást nem kell mellékelni - elküldhető postán, leadható személyesen az 

ügyfélszolgálatokon vagy elektronikusan továbbítható az ügyfélkapun keresztül.  

A nyilatkozat beérkezése után a NAV a rendelkezésére álló adatokat felhasználva elkészíti az 

egyszerűsített bevallási ajánlatot, amit április 30-áig elküld az adózónak, akinek azt össze kell vetnie a 

tavalyi jövedelméről szóló igazolásokkal. Ha eltérést tapasztal, az aláírt bevallást javítva, illetve 

kiegészítve május 20-áig kell visszajuttatnia a NAV-hoz. Ha nincs eltérés, nem kell visszaküldeni a 

dokumentumot, mert ekkor a NAV által kiküldött bevallás (1353E bevallás) az adózó határidőig 

benyújtott bevallásának minősül. 

 

Befizetés és visszatérítés 

Ha az adózónak a levont adóelőleget ki kell egészítenie, az adót május 20-áig kell megfizetnie. Az 

adatok javítása esetén azonban az adót a NAV értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül 

kell megfizetni. Ha a levont adóelőleg meghaladja a fizetendő adót, a különbözetet a NAV május 20-

ától számítva 30 napon belül, javítás esetén pedig a javítás alapján módosított bevallásról szóló 

értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül visszautalja. 

 

Egyéni vállalkozók határideje február 25.  

Az egyéni vállalkozóknak és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és őstermelőknek február 

25-éig kell bevallaniuk és befizetniük személyi jövedelemadójukat a 1353 számú nyomtatvány 

kitöltésével. 
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