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Részletekben is fizethető a személyi jövedelemadó
A fizetendő személyi jövedelemadóra és egészségügyi hozzájárulásra, ha összegük nem
több mint 200 ezer forint, idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés az szjabevallásban. Az első részlet megfizetésének határideje 2017. május 22.
A részletfizetés lehetőségét nem zárja ki a NAV által készített adóbevallási tervezet. A
legfeljebb hat havi, pótlékmentes részletfizetést az ügyfélkapuval hozzáférhető online
felületen, a bevallási tervezet módosításával, vagy a NAV által küldött tervezethez csatolt
kiegészítő nyilatkozaton lehet kérni. A kedvező lehetőség feltétele, hogy a még fizetendő
személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összege ne haladja meg a kétszázezer
forintot. A kedvezménnyel azok élhetnek, akik nem vállalkozók és nem kötelezettek
áfafizetésre. Aki a 16SZJA nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét, ugyanúgy
kérheti a részletfizetést a bevallás „C” lapján, az (A) mező kitöltésével.
Az első részlet megfizetésének határideje 2017. május 22. A további részleteket, a kérelmezett
hónapok számától függően június 20-ig, július 20-ig, augusztus 21-ig, szeptember 20-ig,
illetve október 20-ig kell megfizetni. Fontos a fizetési határidők betartása, mert, ha az
esedékes részlet befizetése elmarad, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy
összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől
késedelmi pótlékot számít fel.
A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a hivatal nem küld külön értesítést, csak az kap
visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek.
A részletfizetés módjai:
- bankszámláról átutalással, a közlemény rovatban az adóazonosító jel feltüntetésével;
- bankkártyával interneten, az Ügyfélkapun keresztül az eBEV felületen;
- bankkártyával a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain;
- csekken, amely beszerezhető a NAV ügyfélszolgálatain, illetve igényelhető a NAV
honlapján található CSEKK elnevezésű vagy a „Kérelem készpénz-átutalási megbízás
(csekk) igényléséhez” nyomtatványon; továbbá a 06-40/42-42-42-es telefonszámon.
A bevallás benyújtásával az első részletet be lehet fizetni az ügyfélkapu-regisztrációval
hozzáférhető online felületen is, bankkártyával.
Aki nem jogosult a pótlékmentes részletfizetésre, vagy tartozását hat hónapnál több részletben
tudná csak megfizetni, kérheti az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést, melyről a
NAV 30. számú információs füzete tartalmaz részletes információkat. A magánszemélyek és
egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelme illetékmentes.
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Még nem késő
Sokan felkeresték már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új, internetes e-SZJA felületét,
hogy megnézzék, mit tartalmaz szja-bevallási tervezetük. Valamennyi adózó felelőssége
és érdeke, hogy a tervezetekből ne maradjon ki semmi, ezért érdemes mielőbb átnézni a
NAV kimutatását. Legegyszerűbben ezt, ügyfélkapus jelszóval a nav.gov.hu oldalról
elérhető új felületen lehet. Ügyfélkaput nyitni még mindig nem késő.
Akik netán elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy akár a
felajánlásban, azoknak segítenek a NAV rövid tájékoztató videói, amelyek az alábbi linkeken
elérhetőek:
https://youtu.be/9zrjle9WwY8;
https://youtu.be/u43MErkaajk;
https://youtu.be/bb46HhZdcHM;https://youtu.be/0GJGXvpwIHs; https://youtu.be/MUNiRj3fTig.

Az ügyfélkapuval rendelkezők már március közepe óta elérik a NAV által készített szjabevallási tervezetet. Sőt már azok is megkapták a tervezetet a hivataltól, akik március 16-ig
kérték annak postázását.
Aki egyetért a NAV által készített adóbevallási tervezettel, annak nincs további teendője, a
dokumentumot tehát nem kell visszaküldeni a NAV-nak és nem kell az ügyfélszolgálatokra
sem bevinni, ugyanis az minden további adminisztráció nélkül, automatikusan hivatalos
adóbevallássá válik május 22-e után.
Akik megkapták a tervezetet papíron és nem értenek egyet az abban szereplő adatokkal, azok
május 22-ig a 16SZJA nyomtatvány kitöltésével tudják bevallási kötelezettségüket teljesíteni.
Aki időközben regisztrál az Ügyfélkapura, az új elektronikus felületen egyszerűbben, saját
számítógépéről tudja módosítani, kiegészíteni bevallási tervezetét.
Ha a NAV hiányol valamilyen adatot, arról mindenképpen érkezik értesítés a postán
megküldött tervezet mellett. Ez esetben, amennyiben nincs más eltérés az adatokban, csak a
mellékelt kiegészítő adatlapot kell kitöltve visszaküldeni a NAV-nak.
Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, nem kell megvárni a május 22-i határidőt az 1+1
százalékos felajánlással, amelyet egyszerűen az új felületen keresztül is be lehet nyújtani, akár
a bevallástól függetlenül is.
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