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Tájékoztató a 2015. évi személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó 

nyilatkozatokról 
 

 

Tisztelt Vezető Munkatársam!  

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Mindenkit a 2015. évi személyi jövedelemadó megállapítására 

vonatkozó információkról, továbbá a kitöltendő nyilatkozatokról. 

A 2015-ös évi jövedelmek bevallása 3 módon teljesíthető:  

 munkáltatói adó-megállapítással,  

 NAV által adóhatósági adó-megállapítással  

 valamint önadózóként önbevallással 

 

Munkáltatói adó-megállapítás 
 

A magánszemély a következő esetekben kérheti az munkáltatói adó-megállapítást 

(Nyilatkozat a 2015. évi személyi jövedelemadó munkáltató (társas vállalkozás) által 

történő megállapítás kérésére, vagy arról, hogy a magánszemély nem kér adó-

megállapítást- nyomtatvány 15NY29-es része ): 

 kizárólag az adó elszámolását végző munkáltatótól szerzett olyan bevételt, 

amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani; 

 az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerzett 

olyan bevételt, amelyet nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, 

feltéve, hogy a korábbi munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekintettel 

kiadott igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak; 

 költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizető 

munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez 

tartozó kifizető(k)től szerzett olyan bevételt, amelyet nyilatkozat hiányában 

önadózóként köteles lenne bevallani; 

 az adóévben – az a)-c) pontban említett bevétel(ek) mellett – kizárólag adóköteles 

társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot 

teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevételt, amelynek folyósítója 

az adó elszámolását vállaló munkáltató, vagy a magánszemély a bevételről kiállított 

igazolást átadja a munkáltatónak. 

 

  



NAV által adóhatósági adó-megállapítás 

 

A magánszemély kérheti a az adóhatósági adó-megállapítást, ha megfelel a következő 

feltételek mindegyikének (Adózó nyilatkozata a 2015. évi jövedelme utáni adóhatósági 

adómegállapítás kéréséről -nyomtatvány): 

 a 2015. adóévben kizárólag az adóelőleget megállapító munkáltatótól származó, 

belföldön adóköteles jövedelmet szerzett (ide nem értve a kamatjövedelmet, 

osztalékból származó jövedelmet, árfolyamnyereségből származó jövedelmet, 

vállalkozásból kivont jövedelmet, az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, ha 

annak összege az egymillió forintot meghaladja, valamint az önkéntes kölcsönös 

biztosítópénztár által jóváírt támogatói adományt), 

 az adóelőleg megállapítása során tételes költségelszámolással költséget, 

költséghányadot – a 10 %-os költséghányad kivételével – nem számol, nem számolt 

el, továbbá 

 nem érvényesít, és évközben sem érvényesített semmilyen adó-, illetve adóalap 

kedvezményt (első házasok-, családi, súlyos fogyatékos-, lakáscélú hitel-, tandíj 

kedvezményt), valamint 

 adójáról – az 1+1 százalékos felajánlása kivételével – nem rendelkezik, azaz 

önkéntes kölcsönös, biztosító pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, valamint 

nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem tesz. 

 

Nem zárja ki az adóhatósági adó-megállapítást, ha a magánszemély az adóévben 

 a közterhek teljesítéséhez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 

törvény szerinti közteherfizetésről jogszerűen tett nyilatkozatot az adóelőleget 

megállapító munkáltatójának, 

 egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet szerzett, 

 a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló jogszabály hatálya alá 

tartozó bevételt szerzett. 

 

 

Önadózóként önbevallás 

 

Akik nem kérnek, vagy a fent felsorolt okok miatt nem jogosultak sem a munkáltatói adó-

megállapítást sem az adóhatósági adó-megállapítást kérni, önadózóként önbevallással 

készítik el a bevallásukat, Erről a Nyilatkozat a 2015. évi személyi jövedelemadó 

munkáltató (társas vállalkozás) által történő megállapítás kérésére, vagy arról, hogy a 

magánszemély nem kér adó-megállapítást - nyomtatvány 15NY30-as részénél tudnak 

nyilatkozni. 

Kérem, hogy a munkatársak által 3 példányban kitöltött és aláírt nyilatkozatokat 

szervezeti egységenként, nyilatkozatcsoportonként névsorral ellátva és összesítve 

juttassák el a Humán Erőforrás Igazgatóság Munkaügyi Osztályra (A épület 4. emelet, 

titkárság)  

 

 

2016. január 27-én 12 óráig. 

 



 

A szervezeti egységek közalkalmazotti névsorát (amelyet átvételi- és a visszaküldésnél 

kísérőjegyzéknek is kérünk használni), a gazdasági ügyintézők útján megküldjük. Kérünk 

Mindenkit, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatokat a névsorral együtt szervezeti 

egységenként küldjék meg a Munkaügyi Osztályra a fent megjelölt határidőig.  

A Nyilatkozat a 2015. évi személyi jövedelemadó munkáltató (társas vállalkozás) által 

történő megállapítás kérésére, vagy arról, hogy a magánszemély nem kér adó-

megállapítást nevű nyomtatványt névre szólóan nyomtatjuk és adjuk át az ügyintézőknek, 

valamint az üres nyomtatványokat a Kancellária intranetes honlapján is elérhetővé tesszük 

(www.kancellaria.bme.hu). 

Kérem, hogy a fentiekről valamennyi, az Ön irányítása alá tartozó (átfogó) szervezeti 

egységnél foglalkoztatott közalkalmazottat szíveskedjen értesíteni. (A távollevő 

munkatársaikat a rövid határidőre tekintettel kérjük, szíveskedjenek rövid úton is - telefonon, 

e-mailen - értesíteni.)  

Budapest, 2016. január 20. 

 

Tisztelettel, 

Barta Eke Gyula 

kancellár 

 

http://www.kancellaria.bme.hu/

