
Már csak néhány nap maradt, hogy elkészítse az adóbevallását vagy jóváhagyja a NAV által 

készített tervezetet és rendelkezzen az önnek járó 20%-os személyi jövedelemadó 

visszatérítésről. Az alábbi útmutatóval könnyen hozzájuthat az önnek járó összeghez.  

Útmutatónkban segítséget adunk az egyéb jövedelemként adózó adóköteles szolgáltatás, 

jogtalanul igénybevett szolgáltatás vagy az igénybevett munkáltatói célzott kiegészítő 

önsegélyező támogatás bevallásához is.  Annak, hogy a NAV 30 napon belül utalja az 

öngondoskodás után járó támogatást egyetlen feltétele a jól kitöltött adóbevallás és az annak 

alapján fennálló adófizetés teljesítése. 

Mit kell tennem?  

Ha regisztrált az Ügyfélkapun, a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet az eSZJA 

oldalon eléri. Itt tudja módosítani vagy jóváhagyni a bevallást. Ugyanitt tud rendelkezni arról 

is, hogy hová kéri az Önnek járó szja-visszatérítést.  

Ha nincs Ügyfélkapu regisztrációja, akkor elkészítheti Ön és leadhatja postai úton is az 

adóbevallását. A szükséges nyomtatvány, a 19SZJA elérhető a NAV honlapján.   

Segítség az adóbevallás kitöltéséhez 

 Szja-jóváírásra vagyok jogosult – 131–135. sor 

A Pénztártól korábban kapott Adóigazolás – ha nem találja, töltse le az online ügyintézésben 

– alapján ellenőrizze vagy írja be az összegeket a 19SZJA-02 lap Rendelkező nyilatkozatok az 

adóról II. (A) pontjának megfelelő sorába. Ugyanitt tudja megadni, hogy hová kéri a 

visszatérítést: 

 Az Új Pillér Egészségpénztár adószáma: 18189072-1-41 

 Az Új Pillér Egészségpénztár bankszámla-száma: 10700024-43040607-51100005 

 Adóköteles életmódjavító szolgáltatást vettem igénybe – 14. sor 

Ez egyéb jogcímen kapott jövedelem, ami után 15% szja-t kell fizetni. Az összeget az szja-

bevallás 14. sorába a Bevétel oszlopba kell feltüntetni. Figyelem! A Pénztár adóigazolásában 

szereplő összeg már az adó alapját képző csökkentett összeg. Önnek nem kell mást tennie, 

mint az első oszlopban szereplő számot 0,84-gyel, a második oszlopban szereplőt 0,85-tel 

elosztani és a kapott eredmények összegét beírni a bevallás 14. sorának Bevétel oszlopába. 

Ennek alapján a keletkezett jövedelmet a kitöltő program automatikusan beírja a Jövedelem 

oszlopba.     

 Munkáltatói célzott kiegészítő önsegélyező támogatást vettem igénybe – 15. sor 

Az igénybe vett célzott önsegélyező támogatás egyéb jövedelem, amely összeg 84%-a, illetve 

a 2019.07.01. után felhasznált támogatás 85%-a után 17,5% szochót is kell fizetni. Az 

összeget az szja-bevallás 15. sorába a Bevétel oszlopba kell feltüntetni. Figyelem! A Pénztár 

adóigazolásában szereplő összeg már az adó alapját képző csökkentett összeg. Önnek nem 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/19SZJA.html


kell mást tennie, mint az első oszlopban szereplő számot 0,84-gyel, a második oszlopban 

szereplőt 0,85-tel elosztani és a kapott eredmények összegét beírni a bevallás 15. sorának 

Bevétel oszlopába. Ennek alapján a keletkezett jövedelmet a kitöltő program automatikusan 

számolja és feltünteti a Jövedelem oszlopban.     

 Jogtalan szolgáltatást vettem igénybe – 15. sor 

A jogtalan szolgáltatások egyéb jövedelemként adókötelesek, az összeg 84%-a, illetve 

2019.07.01. után igénybe vett szolgáltatás értékének 85%-a után 17,5% szochót is kell fizetni. 

Az összeget az szja-bevallás 15. sorába a Bevétel oszlopba kell feltüntetni. Figyelem! A 

Pénztár adóigazolásában szereplő összeg már az adó alapját képző csökkentett összeg. Önnek 

nem kell mást tennie, mint az első oszlopban szereplő számot 0,84-gyel, a második oszlopban 

szereplőt 0,85-tel elosztani és a kapott eredmények összegét beírni a bevallás 15. sorába. 

Ennek alapján a keletkezett jövedelmet a kitöltő program automatikusan feltünteti a 

Jövedelem oszlopban. 

Van egyéb tennivalóm is?  

Amennyiben Önnek 2019-ben olyan jövedelme keletkezett, amely után szochót kell fizetnie – 

jogtalanul vett igénybe szolgáltatást vagy munkáltatói célzott kiegészítő önsegélyező 

támogatásban részesült – az adóbevallás 293. sorában kell feltüntetnie az összeget az igénybe 

vétel szerint megbontva.   

Így számoljon: 

Adja összes a pénztári adóigazolás Jogtalan szolgáltatások és Igénybevett célzott 

önsegélyező támogatások sorok 1. oszlopában (2019.01.01.–2019.06.30.) szereplő összeget 

és szorozza meg 0,195-tel. Az így kapott számot írja be 293. sor c oszlopába. 

Adja összes a pénztári adóigazolás Jogtalan szolgáltatások és Igénybevett célzott 

önsegélyező támogatások sorok 2. oszlopában (2019.07.01.–2019.12.31.) szereplő összeget 

és szorozza meg 0,175-tel. Az így kapott számot írja be 293. sor e oszlopába. 

A c és e oszlop összegét (g oszlop) írja be a 19SZJA-C lap 95. sorába is.  

 


