
 

  

 

TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy ettől az évtől a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) az Ön 

segítségére lesz, és elkészíti a személyijövedelemadó-bevallásának tervezetét. Ehhez a 

munkáltatója, kifizetője által megadott adatokat használja fel. 

Javasoljuk az Ügyfélkapu szolgáltatás használatát, mellyel könnyedén intézheti adóügyeit. 

Ügyfélkapu regisztrációra – többek között – ügyfélszolgálatainkon van lehetősége. 

Ügyfélkapun keresztül adóbevallási tervezetét 2018. március 15-től megnézheti a 

www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. 

Ha Önnek még nincs Ügyfélkapu regisztrációja, az adóbevallási tervezet postázását  

2018. március 19-ig kérheti. Igényét adóazonosító jelének és születési dátumának 

megadásával az alábbi módokon jelezheti: 

- SMS-ben a 06-30/344-4304 telefonszámon 2018. január 8-tól a következő 

formában: 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, 

- a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy 

- a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül. 

Javasoljuk, hogy tervezetét nézze át, annak tartalmát hasonlítsa össze a munkáltatójától, 

kifizetőjétől kapott igazolásokkal. 

Ha egyetért az adóbevallási tervezettel és elfogadja azt, akkor a tervezet az Ön 

személyijövedelemadó-bevallásává válik, a papír alapú tervezetet nem kell visszaküldenie a 

NAV-nak.  

Abban az esetben, ha nem ért egyet a bevallási tervezet adataival, vagy olyan jövedelmet is 

szerzett tavaly, amely nem munkáltatótól vagy kifizetőtől származott, a tervezetet a beküldés 

előtt ki kell egészítenie. A változtatásokat a legkönnyebben az Ügyfélkapuval rendelkező 

ügyfeleink tehetik meg, melyre március 15-e után az online felületen van lehetőség. 

Amennyiben papír alapon szeretné az szja-bevallását kitölteni, úgy az üres nyomtatványt 

letöltheti a NAV honlapjáról vagy beszerezheti az ügyfélszolgálatokon. A nyomtatvány 

száma 17SZJA.  

 

Ne feledkezzen el az adója 1+1 százalékának felajánlásáról sem, melyet az online 

felületen, vagy a mellékelt EGYSZA lappal szintén május 22-ig tehet meg. 

Szolgáltatásainkkal igyekszünk kényelmesebbé tenni adóügyeinek intézését. 

Munkatársaink személyesen is, az ország bármely ügyfélszolgálatán rendelkezésére 

állnak és készséggel segítenek Önnek. További információkért látogasson el a 

www.nav.gov.hu honlapra, vagy hívja a NAV Infóvonalát a 1819-es telefonszámon. 

        Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Felhívjuk figyelmét, ha 2018. május 22-ig a tervezetet nem fogadja el, nem módosítja, 

vagy önállóan nem nyújt be 17SZJA jelű bevallást, akkor a NAV által elkészített 

tervezet lesz az Ön érvényes adóbevallása. 
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