
Hatalmas baki az adócsomagban!  (2016.10.30) 

 
A Parlament elé került a 2017-es adócsomag kiegészítése. A fő célkitűzés 
az adó-adminisztráció csökkentése volt. Ezt nem sikerült megvalósítani a 
NAV bevallás tervezetével. Ez ahelyett, hogy csökkentené az 
adminisztrációt, növelni fogja azt. Ezt meghaladóan borítékolni lehet, 
hogy a bevallás tervezet „söralátéthez” hasonló bukását. A jelenlegi 
formájában ugyanis legfeljebb 400 ezer adózónak éri meg választani. 
 
A törvénytervezet szerint a NAV a rendelkezésre álló adatokat „bevallás 
tervezetként” csak az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek küldené 
meg elektronikusan. A többieknek kérniük kellene, hogy papíralapon küldje 
meg nekik a NAV. Csakhogy papír alapú bevallás tervezet már létezik. Ez az 
M30-as munkáltatói igazolás. Ennek sorszámozása megegyezik az Szja 
bevallás sorszámozásával. Miért kérvényezze a NAV-tól a magánszemély 
azt a bevallás tervezetet, amelyiket a munkáltatójától automatikusan 
megkap papír alapon. A két „bevallás tervezetben” ugyanis ugyanazoknak az 
adatoknak kell szerepelnie. Év közben a 08-as bevallásban a munkáltatók 
(kifizetők) havonta adatot szolgáltatnak a magánszemélyek jövedelem és 
járulékadatairól. Tehát az adóhatóságnál év végén halmozottan rendelkezésre 
állnak az Szja bevalláshoz szükséges adatok akkor is, ha év közben a 
magánszemélynek több munkahelye is volt. Ez jelenleg az M30-nál úgy 
működik, hogy kilépéskor a magánszemély kap egy kilépő adatlapot 
papíralapon. Ezzel átsétál a következő munkahelyére. Ott felviszik a 
számítógépbe a papír alapú adatokat azért, hogy az a munkáltató, ahol év 
végén munkaviszonyban áll a munkavállaló, megkaphassa az M30-as 
„bevallás tervezetet” papíralapon.  Az érdemi adminisztrációcsökkentés azt 
jelentené, hogy meg kellene szüntetni a jelenlegi két párhuzamos 
nyilvántartásból az M30-as nyomtatványt és a kilépő adatlapot. Az évközi 
jövedelemről a NAV adná ki az igazolást egy „A30”-as (bevallás tervezet) 
nyomtatványon. Az A30-as igazolást nem az ügyfélkapuval rendelkező 
magánszemélyeknek, hanem a munkáltatóknak küldené meg. Ők ugyanis 
kivétel nélkül rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval. Ha a magánszemély 
elfogadná a bevallás tervezetet (A30-as nyomtatvány), akkor erről a 
munkáltatójának nyilatkozna (bevallás nyilatkozat). Ha módosítani kíván rajta, 
akkor a magánszemély kérhetné, hogy az A30-as bevallás tervezetet 
adatfájlként az általa megjelölt e-mail címre küldje el a munkáltató. Ezt az 
adatfájlt be lehetne emelni a NAV 1653-as szja bevallás nyomtatványába. 
Jelenleg közel 3 millió magánszemély használja a NAV 53-as 
nyomtatványkitöltő szoftverét. A törvénytervezet szerinti a papíralapú bevallás 
tervezet ezt a 3 millió magánszemélyt rekesztené ki a nem papír alapú 
bevallás elkészítéséből. Hatalmas szakmai baki. 
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