SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2014. január 22.

A munkáltató elkészítheti dolgozója szja-bevallását
Amennyiben a munkáltató vállalja, elkészítheti azon alkalmazottai 2013-ra vonatkozó
személyijövedelemadó-bevallását, akik megfelelnek az ehhez szükséges feltételeknek.
A magánszemélyek január 31-ig nyilatkozhatnak arról munkahelyükön, hogy kérik a 2013.
évi személyi jövedelemadójuk munkáltatói megállapítását (13NY29 számú nyilatkozat). A
nyilatkozat jogkövetkezmények szempontjából az adóbevallással egyenértékű. Ha a
magánszemélyeknek abban az esetben is nyilatkozniuk kell, ha nem kérik a munkáltatói
adómegállapítást annak ellenére, hogy a munkáltató egyébként azt vállalná (13NY30-as
számú nyilatkozat).
Feltételek
A magánszemély a 13NY29-es nyilatkozat megtételére akkor jogosult, ha
a) kizárólag az adó elszámolását végző munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a
nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani
b) az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerzett
olyan bevételt, amelyet nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani,
feltéve, hogy a korábbi munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekintettel
kiadott igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak
c) költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizető
munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez
tartozó kifizető(k)től szerezett olyan bevételt, amelyet nyilatkozat hiányában
önadózóként köteles lenne bevallani.
d) az adóévben - az a)-c) pontban említett bevétel(ek) mellett - kizárólag adóköteles
társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot
teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevételt, feltéve, hogy a bevétel
folyósítója az adó elszámolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély a bevételről
kiállított igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak.
Amennyiben a munkáltató nem vállalja dolgozója adójának megállapítását, tájékoztatnia kell
az adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás választásának a lehetőségéről munkavállalóit.
Szükséges igazolások
Ha a bevallást a munkáltató készíti, az adóalapot és az adót - a magánszemély nyilatkozata és
a március 20-ig átadott igazolásai alapján - május 20-ig állapítja meg és erről igazolást ad. Ha
az adózó tavaly adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátásban, önkéntes
tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetményében, esetleg munkanélküli ellátásban
1132 Budapest, Váci út 48/C-D. Telefon: 1/412-5400
Honlap: http://nav.gov.hu Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil

2
részesült, az erről szóló igazolást is át kell adnia munkáltatójának. A munkáltatók,
kifizetőhelyek még ebben a hónapban igazolást adnak a tavalyi jövedelmekről és a levont
adóelőlegről. Nem érintik a munkáltatói adóbevallást az adómentes bevételek, illetve azok,
amelyeket a magánszemélynek nem kell bevallania (ilyen például, ha a mezőgazdasági
kistermelő éves bevétele nem éri el a 600 ezer forintot). Ha valaki nem a teljes évben
dolgozott jelenlegi munkáltatójánál, akkor az előző munkahelyről származó igazolást is át kell
adnia a bevallás elkészítéséhez. Ha pedig az adózó január 31-ig munkahelyet változtat, a
nyilatkozatot új munkáltatójánál teheti meg.
Nem állapíthatja meg a munkáltató annak az adóját, aki nem rendelkezik adóazonosító jellel.
A munkáltatóknak az adó-megállapítást június 10-ig elektronikus úton kell továbbítaniuk az
adóhivatalhoz.
A NAV ügyfélszolgálatain, valamint honlapján elérhetők az szja-bevalláshoz szükséges
nyomtatványok, valamint további hasznos és részletes információk: nav.gov.hu.
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