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2012-es adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség benyújtásának határidői 
 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
Hírlevelünk aktuális számában tájékoztatjuk Önöket a 2012-es adóévről benyújtandó személyi jövedelemadó-
bevallási kötelezettséggel kapcsolatos határidőkről: 
 

2013.január 31. 
 

12M29 munkáltatói adómegállapítás elkészítéséhez a magánszemély 12NY29 
nyilatkozatának megtétele a munkáltató felé, amennyiben a magánszemély választhatja 
és választja, valamint a munkáltató vállalja az elkészítését.  
A magánszemély január 31. napjáig arról is nyilatkozik, ha nem kéri a munkáltatói 
adómegállapítást 12NY30. 
 

2013. február 12. Munkáltatói adatszolgáltatás munkáltatói adómegállapítást választó 
magánszemélyekről. 

2013.február 15.    
 

1253NY nyilatkozat beküldése az adóhatóság (NAV) felé, amelyben a magánszemély 
nyilatkozik, hogy adókötelezettsége teljesítésére az adóhatóság közreműködésével az 
egyszerűsített bevallást választja, feltéve, hogy a törvényi feltételeknek megfelel. 
A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs 
helye. 

2013.febuár 25. 
 

1253 személyi jövedelemadó-bevallás beküldése az egyéni vállalkozóknak, az áfa 
fizetésére kötelezett őstermelőknek és magánszemélyeknek, eva alá tartozó egyéni 
vállalkozóknak. 
 

2013.május 21.       
 

1253 személyi jövedelemadó-bevallás beküldése (önadózás, adóhatósági közreműködés 
nélkül elkészített bevallás). 
 

2013.május 21. 
 

1253 adónyilatkozat („söralátét”) beküldése. 
 

 
a) A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem 
kötelezett, a személyi jövedelemadóról az adóévet követő év május 20-áig kell bevallást benyújtania (kivéve, a 
munkáltatói adómegállapítást) és a jövedelemadót az adóévet követő év május 20-áig kell megfizetnie. 
 
b) A vállalkozási tevékenységet folytató, vagy általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező 
értékesítést végző magánszemélynek a személyi jövedelemadóról az adóévet követő év február 25-ig kell 
bevallást benyújtania és a jövedelemadót az adóévet követő év február 25-éig kell megfizetnie.  
 
c) Az az adózó, aki nem kívánja adóját önadózással megállapítani, és a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény feltételeinek megfelel, és a munkáltatója vállalja a munkáltatói adómegállapítást, az adóévet követő év 
január 31. napjáig a munkáltatójához megtett, - a jogkövetkezmények szempontjából - adóbevallással 
egyenértékű nyilatkozata alapján munkáltatói adómegállapítást kérhet.  
 
A munkáltató a munkáltatói adómegállapítást választó magánszemélyekről az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti 
bevallásában az adóévet követő év február 12-ig adatot szolgáltat. A munkáltató az adóalapot és az adót a 
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magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő év március 20-áig átadott igazolások figyelembevételével 
az adóévet követő év május 20-áig állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adómegállapítást az 
adóévet követő év június 10-éig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz. 
 
 
d) Az az adózó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján nincs 

kizárva az egyszerűsített bevallás választásának lehetőségéből, és munkáltatói adómegállapítást sem kért, vagy 
az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta, az adóévet követő év február 15. napjáig a 1253NY jelű 
nyomtatványon vagy elektronikus úton az adóhatósághoz bejelenti, hogy adókötelezettsége teljesítéséhez az 
egyszerűsített bevallási lehetőséget választja. 2012. január 1-jétől a választás további feltétele az adózó belföldi 
lakcímének közlése is. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 
Az adózó az egyszerűsített bevallás választásának bejelentésével egyidejűleg – szintén a 1253NY jelű 
nyomtatványon vagy elektronikus úton - nyilatkozatot tesz az egyszerűsített bevallás kitöltéséhez, különösen az 
adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges, az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő adatokról, 
tényekről, körülményekről.  
 

e) Az adónyilatkozat („söralátét”) - többek között – akkor választható, ha az adóévben kizárólag 
adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet, az adóelőleget megállapító munkáltató 
által levont adó, adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az ezer forintot nem haladja 
meg, a kifizető az adót, adóelőleget hiánytalanul levonta. A 2012. adóévre vonatkozóan a magánszemély csak 
abban az esetben élhet az adónyilatkozat lehetőségével, ha kizárólag egy adóelőleget megállapító munkáltatótól 
szerzett összevonás alá eső jövedelmet, továbbá ha más munkáltatótól vagy kifizetőtől kizárólag külön adózó 
jövedelmet szerzett.  
 
 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
 
 
Dávid Éva 
közgazdász, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő 

E: eva.david@iso-focus.hu 
M: +36 30 9719092 


