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Érdemes odafigyelni a kedvezményekre
Akik jogosultak voltak adókedvezményre, de év közben nem, vagy csak késve adtak le
munkáltatójukhoz adóelőleg-nyilatkozatot, a május 22-ig benyújtandó személyijövedelemadóbevallásban kérhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a visszajáró összeget. A visszatérítést a
hibátlan adóbevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki az adóhivatal.
A NAV idén külön kérés nélkül elkészítette minden – egyéni vállalkozói tevékenységet nem
folytató – magánszemély szja-bevallási tervezetét. A tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekről
szóló kimutatás, melyet a munkáltatók, kifizetők által megadott adatokból állít össze a NAV, így
abban azok a kedvezmények szerepelnek, melyeket a munkavállaló év közben érvényesített a
munkáltatójánál. Aki kedvezményre jogosult, de év közben nem, vagy csak késve adta le adóelőlegnyilatkozatát, a bevallási tervezetét Ügyfélkapuval online módosíthatja. Ügyfélkapu hiányában
azonban a tervezet módosítására nincs lehetőség, ilyenkor a 17SZJA nyomtatvány benyújtásával
érvényesíthető a kedvezmény.
A visszaigényelhető adót a NAV a hibátlan adóbevallás beérkezésétől, illetve a tervezet
jóváhagyásától számított 30 napon belül, de minden évben legkorábban március 1-jétől fizeti vissza.
A visszajáró összeget postai kézbesítéssel vagy bankszámlára utalással lehet kérni.
Akinek a tervezetében visszaigényelhető adó szerepel, annak a NAV erről elektronikusan, illetve az
Ügyfélkapuval nem rendelkezőknek postán tájékoztatást küld április 30-ig. Utóbbi körnek
visszajáró adó esetén kérés nélkül is kipostázza a hivatal a tervezetet, ha bevallási kötelezettségüket
más módon nem teljesítették. A NAV ilyenkor egy kiegészítő nyilatkozatot is postáz, amelyen – a
tervezetben közölt adatokkal történő egyetértés esetén – megküldhető a visszajáró összeg
kiutalásához szükséges postai cím vagy bankszámlaszám.
Az „Ügyfélkapusok” az elektronikus tárhelyükre kapják az értesítést, ha visszaigényelhető adójuk
van és a tervezetüket még nem egészítették ki a kiutaláshoz szükséges adatokkal.
Érdemes minél előbb visszaküldeni a kiegészítő nyilatkozatot, illetve online kiegészíteni, majd
jóváhagyni a tervezetet, mivel ezek NAV-hoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja
a hivatal az év közben többletként befizetett adót.
Aki nem adja meg a visszautalási címet vagy bankszámlaszámot, annak a visszaigényelhető összeg
az adószámláján marad. Innen a 1817-es számú nyomtatványon lehet kérni annak kiutalását.
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