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Amit fontos tudni az adóelőleg-nyilatkozatról
Az év folyamán – ha megfelelünk a jogszabályban előírt feltételeknek – különböző
kedvezményekkel, költségekkel csökkenthetjük személyijövedelemadó-előlegünket. A
kedvezmények
érvényesítéséről
az
úgynevezett
adóelőleg-nyilatkozatban
rendelkezhetünk, de vigyázzunk, a jogosulatlan csökkentésnek következményei vannak.
Magánszemélyként az éves jövedelmünket terhelő 16%-os személyi jövedelemadót nem egy
összegben, hanem év közben egyenletesen elosztva fizetjük meg. Ezt hívjuk szja-előlegnek.
Adóelőlegünket különböző, jogszabályban meghatározott esetekben kedvezményekkel és
költségekkel csökkenthetjük. Ilyen például az idén januártól érvényesíthető első házasok
kedvezménye, melyet olyan házaspárok vehetnek igénybe, akik 2014. december 31-e után
keltek egybe és legalább az egyik félnek ez az első házassága. Az adóalapból együttesen
érvényesíthető kedvezmény havi összege 31 250 forint.
Idetartozik továbbá a már ismert családi kedvezmény (mely szintén az adóalapot csökkenti,
havi összege pedig kedvezményezett eltartottanként: 1-2 eltartott esetén 62 500 forint, 3 és
minden további eltartott esetén 206 250 forint) és a személyi kedvezmény (melyet a súlyos
fogyatékkal élők, a rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülők
vehetnek igénybe, az idén havi 5 250 forinttal csökkentve adóelőlegüket).
A kedvezmények, költségek év közbeni érvényesítési módja az adóelőleg-nyilatkozat.
Adóelőleg-nyilatkozatot az év folyamán bármikor tehetünk, a lényeg, hogy azt még a
kifizetést megelőzően írásban eljuttassuk a kifizetőnek.
Fontos, hogy a nyilatkozat tartalmát érintő bármilyen változás esetén kötelesek vagyunk
haladéktalanul új nyilatkozatot tenni. Ha ugyanis jogosulatlanul csökkentjük
adóelőlegünket, akkor nemcsak a különbözetet kell megfizetnünk, de 10 000 forintnál
nagyobb eltérés esetén bírságot is. A különbözeti bírság összege az eltérés 12 százaléka.
Annak, aki költséget számol el jogosulatlanul, a nyilatkozat szerinti költség 5 százalékát
meghaladó költségkülönbözet után további 39 százalékos bírsággal is számolnia kell.
Az érvényesíthető kedvezményekről, költségekről és az adóelőleg-nyilatkozattal kapcsolatos tudnivalókról a
www.nav.gov.hu oldalon érhetők el részletes információk, de a NAV ügyfélszolgálatain és a 06-40/42-42-42-es
telefonszámon is kaphatunk segítséget.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

1132 Budapest, Váci út 48/C-D. Telefon: 1/412-5400
Honlap: http://nav.gov.hu Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil

