
Igénylőlap  

a 2018. évi személyi jövedelemadó bevallás elkészítéséhez 

MAGÁNSZEMÉLY 

esetén 
 

 

 

Alulírott  _______________________________, a ________________________________ cég 

tagja/alkalmazottja ezúton nyilatkozom, hogy 
 

□ megbízom az Energens Kft-t, hogy készítse el a 2018. évi személyi jövedelemadó 
bevallásomat. 

□ magam készítem, vagy a NAV készíti a 2018. évi személyi jövedelemadó 
bevallásomat. 

Kérjük minden esetben jelölni a választást! 

 

Amennyiben nem kéri irodánk segítségét a 2018. év SZJA bevallás elkészítéséhez, úgy az 

igénylőlap további része nem vonatkozik Önre. 

 

Bevallás beküldésének határideje: 2019. május 20. 

Irodánk vállalja, hogy a fent megadott határidőig elkészíti és beküldi a bevallást a NAV felé, 
amennyiben az igénylőlapon szerepelt igazolások/adatok a birtokunkban vannak, az 
esetlegesen ebből származó adófizetési kötelezettséget pedig megadjuk Ön számára. 

A bevallás készítéséhez szükséges jövedelemre, adókedvezményekre vonatkozó, valamint a 
bevallást érintő egyéb dokumentumokat kérjük, hogy legkésőbb 2019. március 10-ig juttassa 
el az alábbi mód valamelyikén: 

1. Szkennelt formában e-mail-en az alábbi címre: bajari.alexandra@energens.hu 

2. Postai úton: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 

3. Személyesen előre egyeztetett időpontokban. 

 

Amennyiben 2019. március 10-e után érkeznek a bevallás készítéséhez szükséges 
igazolások/adatok, abban az esetben irodánk külön díj (5.000 Ft+ÁFA) felszámítása 
ellenében tudja elkészíteni a bevallást.  

 

A sikeres együttműködés érdekében kérjük szíves megértését és a fentiek figyelembe vételét, 
köszönjük. 

 
 



Kötelező iratok leadása minden esetben: 

Munkáltatói igazolás (18M30-as nyomtatvány). 

FONTOS! Ha több munkahely volt 2018. évben, abban az esetben mindegyik munkáltatótól 

szükséges a következő nyomtatvány: 

□ jelenleg is fennálló jogviszony esetén 18M30-as elnevezésű nyomtatvány, 

□ év közben megszűnt jogviszony esetén Adatlap 2018 elnevezésű nyomtatvány. 
 

A következő iratok leadása csak abban az esetben szükséges, amennyiben érintett a 
magánszemély,  

Kérjük beikszelni és kitölteni leadás esetén! 

□ Külföldről származó jövedelem igazolás 

□ Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem igazolás (alkalmi munka) 

□ Munkanélküli ellátásról szóló igazolás (munkaügyi központ által postai úton kiküldött 
igazolás) 

□ TGYÁS/CSED, GYED, GYÁP, Táppénz igazolás (Magyar Államkincstár/ Kormányhivatal 
által postai úton kiküldött igazolás) 

□ Egyéb jövedelmek igazolása (pl. tőzsdei ügyletek, osztalék) 

□ Ingatlan bérbeadásból származó jövedelemről szóló nyilatkozat 

□ Ingatlan eladáshoz kapcsolódó dokumentumok (vétel és eladás szerződése, ill. 
hagyatéki végzés, kapcsolódó kiadások számlái) 

□ Önkéntes pénztári igazolások (nyugdíj, egészségbiztosítás) 

□ Családi kedvezmény esetén KÖTELEZEŐEN megadandó adatok: 
 

Gyermek születési neve:   ___________________________  
Születési ideje:  ___________________________  
Adóazonosító jel:  ___________________________  
 

Gyermek születési neve:   ___________________________  
Születési ideje:  ___________________________  
Adóazonosító jel:  ___________________________  
 

Gyermek születési neve:   ___________________________  
Születési ideje:  ___________________________  
Adóazonosító jel:  ___________________________  
 

□ Családi adókedvezmény igénybevételéhez orvosi igazolás várandósságról 

□ Családi adókedvezmény megosztása esetén a  házastárs/élettárs neve és 
adóazonosítója: 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________  

□ Első házasok kedvezménye: házastárs neve, adóazonosító jele 

□ Súlyos fogyatékosságról szóló igazolás, a személyi kedvezmény igénybevételéhez  



□ Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj, kamarai tagdíj igazolás 

Adó 2*1% felajánlása nyilatkozat (Kérjük minden esetben jelölni a választást!) 

□ Igen, felajánlom a következők szerint:  

� 1 % felajánlás alapítványnak:  

� http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2019 

� Megnevezési név:   ________________________________  

� Adószám:  ________________________________  

 

� 1 % felajánlás egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak:  

� https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamos_kedv 

� Technikai szám: □□□□ 

□ Nem kívánom felajánlani adóm 1 %-át. 

□ Az Energens Kft. felajánlhatja egy általa választott szervezet részére. 

Tájékoztatom Önt, hogy az adójának 1+1%-ának felajánlását csak abban az esetben teljesíti a 
NAV, amennyiben a fizetendő SZJA adóját 2019.05.20-áig meg is fizeti az adóhatóság felé. 

 

Visszaigénylés esetén az alábbi bankszámlaszámra kérem az összeget: 

• Bank megnevezése:   ____________________________________  

• Bankszámlaszám:  ____________________________________  
 

 

 

Budapest, 2019. ___________________ 
 

 

 

 ________________________ 

 Magánszemély aláírása 


