TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Idén először a NAV elkészíti az Ön személyijövedelemadó-bevallási tervezetét.
Ha Önnek van Ügyfélkapu regisztrációja:
A NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 2017. március 15-től megnézheti és módosíthatja a
www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarország.hu-ról elérhető weboldalon.
Ügyfélkapu regisztráció hiányában, amennyiben 2017. március 15-ig kéri, a NAV megküldi Önnek
adóbevallási tervezetét. Igénylését az alábbi módokon adhatja be:
-

-

-

SMS-ben a 06-70/717-7878 telefonszámon 2017. január 31-től (meg kell adnia
adóazonosító jelét és születési dátumát a következő szerint
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn)
a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)
a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű
formanyomtatványon. Ezt a nyomtatványt megtalálja honlapunkon: www.albapoint.hu.
Ezt a megoldást javasoljuk, egyszerű és biztonságos is. A nyomtatványt fel lehet adni
postán, illetve be lehet személyesen vinni az ügyfélszolgálatra. Nagyon fontos, hogy ez
esetben vetessék át a leadott nyomtatványt. Fejér megyében a postacím: 8002
Székesfehérvár, Pf.: 345. Ha visszahozzák a nyomtatványt az irodánkba, mi is nagyon
szívesen bevisszük.
levélben kötetlen formában
a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy
a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül.

2017. március 15. után az igénylés már csak a NAV ügyfélszolgálatain nyújtható be.
Az igénylés alapján az adóbevallási tervezetét 2017. május 2-ig kapja meg postán.
HA EGYETÉRT AZ ADÓBEVALLÁSI TERVEZETTEL, AMIT A NAV KÉSZÍTETT
ÖNNEK, akkor nem kell tennie semmit. Ebben az esetben 2017. május 22-én a NAV által elkészített
tervezet lesz az Ön hivatalos adóbevallása.
HA NEM ÉRT EGYET, akkor a bevallást módosíthatja:
- Ügyfélkapu regisztrációval online felületen,
- postán kapott tervezet esetében pedig a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával.
Hogyan rendelkezhet az adója 1+1%-áról?
- Az adó 1-1% felajánlásáról az új online felületen, vagy a 16SZJA EGYSZA lapján, illetve az
erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon is rendelkezhet. Ezt a nyomtatványt
megtalálja a honlapunkon: www.albapoint.hu. Rendelkezés esetén javasoljuk a 16EGYSZA
nyomtatvány kitöltését és postázását.
- Az adó 1+1% felajánlásáról rendelkező nyilatkozatot 2017. május 22-ig kell elektronikusan
vagy postán megküldenie a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár külön.

