Adóbevallás 2016

Nyomtatvány és határidők
A 1553 és az adó 1% nyomtatvány kitöltésének módja 2016-ban

2016-ban januártól május végéig számos határidőre kell az adózóknak figyelniük, ami az adóbevallást illeti,
hiszen számos beadási határidő hétvégére esik. Így ezekben az esetekben dátummódosítással kell számolni.
Figyeljen ezekre az apró részletekre, nehogy késedelemmel nyújtsa be az adóhatóság felé a tavalyi évről
elkészített szja-bevallást. Késedelmi kamatot számolnak fel egy esetleges elmulasztott határidő esetén. 2016tól azonban új szabályok léptek életbe az adóbevallással kapcsolatban, melyekről részletesen tájékozódhat
összeállításunkból.
2016-tól bevezetésre került egy olyan új adóbevallási forma, mellyel a munkavállalók teljesen mentesülhetnek
az adóbevallással járó papírmunkától. Ugyanis azok, akik a munkavállalók, akiknek tavaly csak munkáltatói
bevételük volt, 2016. február 1-jéig kérhették idén, hogy az adóhivatal készítse el helyettük a bevallásukat.
Akik ezzel a lehetőséggel nem élhettek, azoknak a már megszokott adóbevallási módokon kell adójukról
számot adni. Számukra a munkáltatói és kifizetői igazolásokat az adóhivatal már kipostázta. Az érintetteknek
így 2016. január végéig azoknak meg kellett érkezniük a címzettekhez. Ezzel pedig idén is elkezdődött az
adóbevallási időszak. Mindezek mellett fontos figyelni a Magyarország.hu ügyfélkapu fiókot is, hiszen aki a
tavalyi évben az előző évekről szóló adóbevallását elektronikus úton az internetes ügyfélkapun keresztül
küldte el az állami adóhivatalhoz az idén egy online értesítést kapott az Ügyfélkapu bejövő üzenetek
mappájába.
Az adóbevallás 2016-ban is két módon teljesíthető: önadózóként önbevallást készíthetünk a 1553 nyomtatvány
segítségével, de kérhetünk munkáltatói adó megállapítást is a 15NY29 /15NY30 nyilatkozat segítségével.

2016. február1-ig: adóbevallás kitöltése helyett egy X a bevallási nyilatkozaton (15M30 vagy 15NY31)
2016-ban újdonságként bevezette a magyarországi adóhivatal a legegyszerűbb adóbevallási lehetőséget azok
számára, akik nem szeretnék adóbevallást kitölteni. Ezzel az új lehetőséggel azok az adózók élhet, akik
megfelelnek az alábbi négy pont valamelyikének:
1.
2.
3.
4.

2015-ben csak munkáltatótól szereztek jövedelmet.
nem érvényesítenek semmilyen adókedvezményt.
adójukról az adó 1+1% felajánláson kívül nem szeretnének rendelkezni.
tanulmányaik mellett dolgozott 2015-ben és ebből jövedelemre tettek szert.

De hova kell egy X-et tenni? Nem bonyolult a kérdés a válasz pedig még egyszerűbb. Azoknak a
munkavállalóknak, akik megkapták 2016. február 1-ig munkáltatójuktól a 15M30 nyomtatványt ennek a
dokumentumnak a hátlapján kellett jelezni egy X beírásával az, hogy az adóhatóságot bízzák meg a 2016-ban
a tavalyi évről szóló adóbevallás elkészítésével. Ha valakinek nincs munkáltatója, akkor is élhetett ezzel az
egyszerűsített adóbevallási lehetőséggel 2016-ban, ebben az esetben közvetlenül az adóhivatalhoz benyújtott
15NY31 nyomtatványon bejelölt X-szel jelezhette szándékát.
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Ha a 15M30 vagy a 15NY31 nyomtatványt sikeresen eljuttatta a nemzeti adóhatósághoz, akkor 2016-ban már
semmilyen további teendőre nem volt szükség az adóbevallással kapcsolatban, kivéve akkor, ha az adóhatóság
kereste meg Önt azzal, hogy befizetendő, vagy éppen visszaigényelhető adója van.

Adóbevallás 2016 határidők
Az alábbi táblázatban részletesen magyarázatokkal együtt közöljük az összes 2016 évben esedékes
adóbevallással kapcsolatos határidőt és teendőt a kapcsolódó adóbevallás nyomtatványok számával együtt.
2016. január 31

Eddig az időpontig kell kiadni a munkáltatói jövedelemigazolást, mely a 15NY30
nyomtatványt jelenti. Az egyéb családtámogatással kapcsolatos és más kifizetői
jövedelemigazolásokat is ki kell adni.
Szintén 2016. január 31-ig lehet nyilatkozni a munkaadó felé, ha munkáltatói adó
megállapítást (munkáltatói elszámolást) kérünk. Ehhez a 15NY29nyilatkozatra van
szükségünk
Kapcsolódó nyomtatványok: 15NY29, 15NY30

2016. február 1.

2016-tól újdonságként a 15M30 és a 15NY31 bevallási nyilatkozat beküldésével egy
X-szel is teljesíthető az adóbevallás
Kapcsolódó nyomtatványok: 15NY31, 15NY30

2016. február 12.

Eddig a napig kell a munkáltatóknak minden olyan adatot megküldeniük az adóhivatal
felé mely ahhoz szükséges, hogy a hivatal elkészíthesse azoknak az adóbevallását, akik
a munkáltatói elszámolást vagy a bevallási nyilatkozatot választották korábban.

2016. február 15.

Eddig a napig kell kiadni a munkáltatóknak azokat a dokumentumokat a munkavállalók
részére melyek különböző adókedvezményekre jogosítanak.
Ha az adózó egyszerűsített adóbevallást szeretne a nemzeti adóhatóság felé benyújtani,
akkor a 1553NY nyilatkozatot kell elküldenie a hivatalhoz, de ha február 15-ig
elmulasztja ezt a dokumentumot elküldeni, akkor önadózók leszünk és bonyolultabb
adóbevallási nyomtatványokat kell majd kitöltenünk.
Kapcsolódó nyomtatvány: 1553NY

2016. február 25.

Február 25-éig azoknak kell az adóhatósághoz beküldeni a 1553 adóbevallási
nyomtatványt, akik áfa-alany őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként EVA-s
adózóként dolgoznak. emellett a KATA bevallási határideje 2016-ban szintén február
25-e.
Kapcsolódó nyomtatvány: 1553
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2016. március 20.

A márciusi időpontig minden olyan dokumentumot és igazolást át kell adnunk a
munkaadónknak, amely az általa való adóbevallás készítéséhez kell. Feltéve, ha
korábban munkáltatói adómegállapitást kértünk egy nyilatkozat megtételével.

2016. április 30.

Eddig az április végi időpontig küldi vissza a 1553E egyszerűsített adóbevallás ajánlatát
a nemzeti adóhivatal, ha korábban egyszerűsített szja-bevallást választottunk.
Munkáltatói adómegállapitás esetén eddig készíti el a munkáltató az elszámolást, vagyis
kiszámítja az adóalapot és a fizetendő adó összegét.
Kapcsolódó nyomtatványok: 1553E

2016. május 20.

Ez a legfontosabb végső adóbevallás határidő 2016-ban is. Eddig a napig számos fontos
dolgot korrigálhatunk, még ha korábban elmulasztottuk volna az adózással
kapcsolatban. Vegyük most őket szépen sorra.
A 1553 adóbevallási nyomtatványt május 20. éjfélig el kell juttatni postai vagy
elektronikus úton az adóhivatalhoz, ez nagyon fontos. De ha a 1553M nyomtatványt
töltöttünk ki csökkentett adótartalommal, akkor azt is el kell küldeni. Május 20-ig a
befizetendő személyi jövedelemadót is el kell utalni az adóhivatal számlájára.
A korábban visszakapott 1553E egyszerűsített bevallás dokumentumot vissza kell
küldeni az adóhivatalnak. Természetesen, ha hibát találunk benne akkor azt jelezni kell
és javítva kell postázni.
A munkaadó szintén május 20-ig köteles a munkavállaló által rábízott munkáltatói adó
megállapítást elkészíteni a munkavállaló által is leellenőrzött munkáltatói adóbevallás
dokumentumokat el is kell küldeni az adóhatósághoz.
2016-ban az adó 1+1 százalékának felajánlásáról is e napig lehet rendelkezni. Az
adóbevallás nyomtatvány együtt kell eljuttatni a 15EGYSZA adatlapot az
adóhivatalhoz. A korábbi évekhez hasonlóan idén sem kötelező egyébként az adó 1
százalékáról rendelkezni egyházak és alapítványok számára, de érdemes.
1553ANY adónyilatkozatot (más néven a 1553ADONYILATKOZAT dokumentumot)
is el kell juttatni május 20-ig a nemzeti adóhatóság hivatalába. Ez a legegyszerűbben
legkönnyebben és leggyorsabban kitölthető adóbevallás nyomtatvány 2016-ban is.
Kapcsolódó nyomtatványok 1553, 1553M,1553E,1553ANY,15EGYSZA (adó
1% nyomtatvány)

2016. június 20.

A nyár eleji határidőig kapja vissza minden adózó az adóhatóságtól az egyszerűsített
adóbevallás nyomtatványokat, amely alapján be kell fizetni a megállapított adó
mértékét.

A fenti összefoglalóból is kiderül, hogy mennyire fontos figyelni és észben tartani az adóbevallási határidőket
2016-ban is, nehogy eltévesszük a ránk vonatkozó adózási időpontokat. Évről évre javul egyébként a
magyarországi adómorál és a befizetett adó összege, ráadásul egyre nagyobb tömegek választják a
kényelmesebb és gyorsabb elektronikus adóbevallás nyomtatványok kitöltését és interneten keresztül történő
beküldését.
3

Adóbevallás 2016 nyomtatványok
Az adóbevallás 2016.évi határideje május 20., de ezt megelőzően is számos tennivaló akad, hogy az
SZJA-bevallások idén is rendben elkészüljenek.
Sokak számára évek óta nem világos, hogy pontosan melyik adóbevallási nyomtatványt kell éppen
beküldeniük, számos esetben rossz dokumentumot választanak, és ez által feleslegesen töltenek el több időt
a részletes nyomtatványok kitöltésével. Ebben szeretnénk segíteni, összegyűjtve azokat az információkat,
melyek alapján könnyen kiválasztható, hogy kinek melyik adóbevallás nyomtatványt kell kitölteni 2016.ban, ezáltal is csökkentve az adminisztrációval eltöltött órák mennyiségét. A 2016-ban beküldendő
adóbevallás nyomtatványok elsősorban azok számára gyűjtöttük most össze, akik idén is önadózóként (tehát
a munkáltató segítségével nem élve), vagy vállalkozóként kívánják az adóbevallásukat elkészíteni és
beküldeni a nemzeti adóhatósághoz.
1553NY-egyszerűsített adóbevallás 2016
Ha az önadózó állampolgár 2016-ban az előző évre vonatkozó egyszerűsített adóbevallást szeretne
benyújtani, akkor ezt a 1553NY jelű nyilatkozattal kérvényezheti. Fontos, hogy ennek a határideje
2016.február 16. tehát eddig a napig el kell küldeni az adóhivatalhoz a hibátlanul kitöltött1553NY
nyilatkozatot. Ha ezt elfelejtjük, akkor az egyszerűsített adóbevallás lehetőségével idén már nem élhetünk.
A 1553NY nyilatkozat lényege, hogy a személyes adatok mellett csak azokat a tavalyi jövedelmeket kell
feltüntetni, amelyekről még az adóhivatal nem tud. A beküldést követően az adóhatóság a 1553NY
nyilatkozat alapján és a saját adatbázisának információit felhasználva készíti majd el számunkra a személyre
szóló 1553E egyszerűsített adóbevallás ajánlatát. Az adóhivatal az elkészített 1553E dokumentumot 2016.
április 30-ig fogja majd visszaküldeni.
1553 adóbevallás nyomtatvány 2016 - sokakat érint
Idén is 1553-as nyomtatvány érinti a legtöbb adóbevallást készítő magánszemélyt. A nagy többség ezt a
bevallási nyomtatványt tölti ki és küldi be minden évben az adóhivatal részére. 2016-ban beküldendő (és
leggyakrabban választott) adóbevallás nyomtatvány azonosítója 1553 melyet csak azoknak kell 2016.február
25-ig kitöltve és aláírva elküldeniük az adóhatósághoz, akik őstermelőként vagy EVA-s vállalkozóként
fizetnek adót.
Csökkentett adattartalmú adóbevallást is készíthet, ennek kódja 1553M (a részletes adattartalmú
természetesen a 1553 nyomtatvány) A 1553-as nyomtatványt akkor kell benyújtania, ha a következő adó és
járulékfajtákat szeretné bevallani 2016-ban személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók
egészségügyi szolgáltatási – és nyugdíjjáruléka.
1553 Adónyilatkozat 2016 - 1553 ADONYILATKOZAT
A csökkentett (1553M) és teljes (1553) adótartmú adóbevallás nyomtatványok mellett az adóhatóság
segítségével készülő (1553NY és 1553E) dokumentum mellett a legegyszerűbb és leggyorsabb adóbevallási
mód a söralátét adóbevallásként elhíresült 1553 adónyilatkozat. Azok nyújthatnak be 1553 adónyilatkozat
nyomtatványt, akiket a munkáltató korábban a 15M30 nyomtatványon arról tájékoztatott, hogy jogosultak
erre.
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Adó 1% felajánlás nyomtatvány 2016
Ha Ön adója 1+1 százalékáról 2016-ban is rendelkezni kíván, akkor ehhez a 15EGYSZA jelű
formanyomtatványt kell majd kitöltenie. Az adójának 1%-át csak egyháznak és egy alapítványnak ajánlhatja
fel, vagyis csak egyet választhat az azonos besorolású kedvezményezett körből. A 15EGYSZA
nyomtatványt bármely adóbevallási forma választása esetén lehet mellékelni.
Az adóbevallási nyomtatványokat minden esetben elektronikus úton-interneten keresztül is be lehet küldeni
a nemzeti adóhatósághoz.

Forrás: officina.hu
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