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KÉRELEM AZ ADÓBEVALLÁSI TERVEZET PAPÍR ALAPON TÖRTÉ NŐ ÁTVÉTELÉHEZ  

 
TISZTELT ÜGYFELÜNK!  
 
Az adóbevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előzetes kérés, nyilatkozat nélkül valamennyi1 
magánszemély részére elkészíti a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatszolgáltatások alapján. Ön az adóbevallási 
tervezetét 2017. március 15. napjától az erre a célra kialakított online felületen – számítógépen, vagy akár okostelefonon 
vagy táblagépen is – megtekintheti, szükség esetén módosíthatja, kiegészítheti. Ennek feltétele, hogy Ön rendelkezzen 
ügyfélkapu regisztrációval. Az adóbevallási tervezetét az online felületről korlátlan alkalommal letöltheti és 
kinyomtathatja.  
Ha nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, 2017. március 15-ig kérheti adóbevallási tervezete postán 
történő megküldését. Az erre irányuló kérését, jelen nyomtatvány kitöltésével, vagy adóazonosító jelét és születési 
dátumát megadva SMS-ben, a NAV hivatalos honlapjáról (www.nav.gov.hu) elérhető webűrlapon, levélben, a NAV 
telefonos tájékoztató rendszerén keresztül, illetve személyesen ügyfélszolgálatainkon nyújthatja be.2  
Adóbevallási tervezete tértivevényes küldeményként kerül postázásra az Ön címére, legkésőbb 2017. május 2-ig.  
2017. március 15-ét követően - 2017. május 22-ig - papír alapú adóbevallási tervezetét személyesen eljárva, vagy 
törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján a NAV ügyfélszolgálatain is átveheti.  
Kérelmére a NAV egyszeri alkalommal egy példányban biztosítja az adóbevallási tervezetet.  
Fontos tudni, hogy nem készül adóbevallási tervezet az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az általános 
forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek részére3 – nekik az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített 
16SZJA jelű bevallást kell benyújtaniuk.  
KITÖLTÉSI SEGÉDLET  
Jelen kitöltési segédlet kizárólag a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű 
formanyomtatványon benyújtott kérelem kitöltésére vonatkozik. A további lehetőségekről (SMS, webűrlap, telefonos 
tájékoztató rendszer) a NAV hivatalos honlapján tájékozódhat.  
Ha adóbevallási tervezetének kikérése során saját maga jár el, kizárólag a (B) és (D) blokkokat kell kitöltenie.  
Ha Ön helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jár el, a (B) és (D) blokkokon túl az erre vonatkozó (C) 
blokkot is töltse ki. 

Ha Ön, vagy törvényes képviselője/meghatalmazottja 2017. március 15. után személyesen veszi át az adóbevallási 
tervezetet, akkor a fentieken túl az (E) blokkot is ki kell töltenie.  
AZONOSÍTÁS (B) BLOKK  
A blokk kitöltése során az adóazonosító jel és születési dátum megadása minden esetben kötelező, ennek 
hiányában az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetet nem postázza ki az Ön részére!  
(C) BLOKK  
Ezt a blokkot csak akkor kell kitölteni, ha az Ön által képviselt adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell őt a 
törvényes képviselőjének képviselnie, illetve akkor, ha a magánszemélyt a NAV előtt meghatalmazott képviseli.  
Ebben az esetben kérjük, hogy a „C” blokkban a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott neve mellett lévő 
kódkockában jelölje X-szel, hogy a kérelmet Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá.  
Kérjük, adja meg a törvényes képviselő, meghatalmazott adóazonosító jelét, születési dátumát és helyét, illetve telefonos 
elérhetőségét. Ha a kérelmet törvényes képviselő vagy meghatalmazott írja alá, az adóbevallási tervezet az ügyben 
eljáró személy részére kerül személyes átadásra, illetve postai úton történő kézbesítés esetén a törvényes képviselő vagy 
meghatalmazott – NAV által ismert – címére kerül megküldésre.  
(D) BLOKK  
Ne felejtse el a kérelem kitöltésének időpontját feltüntetni, és a kérelmet aláírni!  
A kérelmet aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője, meghatalmazottja is.4 Ezzel kapcsolatban a következőket 
érdemes tudni:  
Eseti meghatalmazott eljárása esetén szükséges közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti 
meghatalmazás csatolása a kérelem mellé, ennek hiányában a kérelem érvénytelen. Az eseti meghatalmazás 
elkészítéséhez segítséget nyújt a NAV hivatalos honlapján található meghatalmazás minta. Csak az állami adó- és 
vámhatósághoz az EGYKE (korábban ’T180 vagy VAMO) adatlapon bejelentett, a kérelem aláírására jogosult állandó 
meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás kérelemhez történő csatolásától eltekinteni. Kérjük, hogy ennek meglétét, 
vagy az eseti meghatalmazás csatolását a megfelelő kódkockában X-szel jelölje.  
(E) BLOKK  
Ezt a részt kizárólag a NAV ügyfélszolgálatain, kirendeltségein történő személyes átvétel esetén kell aláírnia és 
dátummal ellátnia a papíralapú adóbevallási tervezet átvételét követően. Aláírásával igazolja az adóbevallási 
tervezet kézhezvételét. Személyes átvétel esetén szükség lesz személyazonosító okmányra az adóbevallási tervezet 
kiadásához.  
Felhívjuk figyelmét, hogy az állami adó- és vámhatóság által összeállított adóbevallási tervezet kizárólag azon az 
ügyfélszolgálaton vehető át, ahol a kérelem leadásra került.  
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