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Személyi jövedelemadó bevallási határidő: 
2016. május 20. – mire figyeljünk oda?

2016. május 20-ig, a 2015. évi jövedelmek 

bevallásának határidejéig már csak napok 

vannak hátra. Az adóbevallást benyújtók 

közel 60%-a ma már nem papír alapon adja 

be a bevallását, hanem elektronikusan tölti 

ki és tölti fel a bevallását (mindez azonban 

csak akkor lehetséges, ha a magánszemély 

rendelkezik magyar ügyfélkapus elektronikus 

ügyintézésre jogosító regisztrációval). 

Április végéig körülbelül 1,3 millió magán-

személy adta már be a személyi jövedelem-

adó bevallását. 2015. évben megközelítőleg 

4,5 millió bevallás érkezett meg a magyar

adóhatósághoz, a NAV-hoz, és hasonló 

számokat várnak a NAV illetékesei idén is.

A NAV Facebook oldalán megjelent információk, valamint a WTS tapasztalatai alapján az adózók az

alábbi jellemző hibákat követik el: 

→ Az egyik legbanálisabb probléma az, amikor a főlapot nem írják alá az adózók (ez a papír alapon 

beadott bevallásoknál jelent hibalehetőséget). 

→ Sok esetben nem tüntetik fel az adózók azt a bankszámlaszámot, amelyre visszaigényelhető adó 

esetén az utalást teljesíteni lehet. 

→ Előfordul, a magánszemélyek a kedvezményekkel kapcsolatos tájékoztató információkat nem 

rakják be a bevallásukba. 

→ Magyar adóügyi illetőség esetén a külföldi bankokon keresztül realizált kamatjövedelmek 

bevallása elmarad (az adózó feltételezi, hogy a külföldi bank helyesen vont le külföldön adót).

Az adminisztratív a hibákat az adóhatóság

korábban mulasztási bírsággal tudta

„jutalmazni” (maximum 200.000 forint 

lehetett a büntetés). 2016-tól bekerült az

Adózás Rendjéről szóló törvénybe egy új 

paragrafus, amely alapján, ha egy magán-

személy bejelentési, bevallási vagy adat-

szolgáltatási kötelezettségét elmulasztja 

vagy hibásan teszi meg, akkor az adóhatóság

határidő kitűzésével felhívja az adózót a

kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba

kijavítására, és csak akkor büntethet, ha 

ennek a felhívásnak nincs eredménye.



A külföldi jövedelmek esetében jó, ha tudjuk, hogy akár automatikus információcsere is történhet 

az adóhatóságok között. Könnyen előfordulhat olyan eset, amelyben a magyar adóhatóság külföldi

adóhatósághoz fordul bizonyos jövedelmekre (például kamatjövedelem) vonatkozó információk

megszerzésének érdekében. 

A WTS globális hálózatán keresztül segíteni tud az olyan a speciális esetekben is, amikor Magyar-

országról külföldre indulnak dolgozni a munkavállalók, vagy olyan cégekről van szó, akikhez

külföldiek érkeznek munkát végezni. Ilyen esetekben megvizsgáljuk az adóegyezmények rendel-

kezéseit, a különböző országok adórendszerei közötti adókülönbségeket, meghatározzuk az adó-

ügyi illetőséget, a speciális jövedelmek esetében pedig megnézzük, hogy hol található a pontos

adóztatási hely: például kamatjövedelem esetében a magánszemély adóügyi illetősége lesz a

meghatározó. 
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