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Tárgy: SZTE GF 2018/3. sz. főigazgatói körlevél - tájékoztató a 2017. évi személyi jövedelemadóbevallási kötelezettség teljesítésének lehetőségeiről, változásairól

SZTE valamennyi Önállóan Gazdálkodó Egység Vezetőjének
Helyben

Tisztelt Egyetemi Vezető!
2018. január 1-jén hatályba lép az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, melynek következtében
változnak a személyi jövedelemadó-bevallás szabályai.
A munkáltatói adómegállapítás megszűnése
2018. január 1-jén hatályát veszti az Szja tv. 14. §-ában foglalt, a munkáltatói adómegállapításra
vonatkozó rendelkezés, ami azt is jelenti, hogy a munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem
készítheti el a munkavállalók adóelszámolását.
Ez a változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a magánszemélyek kizárólag önadózással készíthetik el
a személyi jövedelemadó-bevallásukat, hiszen az állami adó- és vámhatóság (NAV) – a
nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján –
2018-ban is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló kérelem nélkül.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-étől az ügyfélkapun keresztül
elérhetővé teszi, az adóbevallási tervezetek a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról
elérhető eSZJA oldalon tekinthetők meg.
Azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval, a NAV valamennyi
ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, a fővárosi és megyei
kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is
elvégezhetik az ügyfélkapu regisztrációt. (Részletes információ ezzel kapcsolatban a NAV honlapján
elérhető 32. számú információs füzetben találhatók.)
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Ügyfélkapu regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 19-éig kérhetik, hogy az állami
adó- és vámhatóság papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon
juttatható el az adóhatósághoz:
-

-

SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2018. január 8-tól (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 (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát);
az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy
az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819).

A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő
program segítségével elkészített 17SZJA bevallás benyújtásával, illetve az ügyfélszolgálati irodákban is
elérhető lesz a papír alapú 17SZJA nyomtatvány.
Ha a magánszemély 2018. május 22-éig nem fogadja el egészíti ki, javítja az adóbevallási tervezetet,
illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZJA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet
adóbevallássá válik.
Az adó 1+1 százalékának felajánlására az eSZJA felületen szintén lehetőség van 2018. május 22-éig.

Szeged, 2018. január 26.
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