A NAV adóigazoláson az adózó kérelmére igazolandó adatok felsorolása

A hatályos Széchenyi Kártya Üzletszabályzat alapján kizárólag olyan NAV adóigazolás elfogadására van
lehetőség, amely Széchenyi Kártya Programban történő felhasználás céljára került kiadásra,
tartalmazza a legutolsó benyújtott bevallás adatait, valamint fizetési kedvezményre vonatkozó
megjegyzés is feltüntetésre kerül.
Ahhoz, hogy az igazolás a fent részletezett adatokat tartalmazza, segítségül jelen tájékoztató mellett
található IGAZOL nyomtatvány mintán jelölésre kerültek a kötelezően kitöltendő mezők. Az IGAZOL
nyomtatvány kitöltése során mindig a nyomtatvány legfrissebb verzióját szükséges alkalmazni!
A hivatkozások a 2016. évi bevallásokra vonatkoznak. A következő években természetesen az új bevallás
nyomtatványok megjelenésével a hivatkozások változhatnak, és értelemszerűen az azonos tartalmú sorok feltüntetése
elvárt a Széchenyi Kártya Program termékeinek igényléshez kiadott adóigazoláson.

Amennyiben az adózó az adott bevallás sorban adatot nem adott meg, a „nincs adat” szöveg kerül
feltüntetésére.

I.

Egyéni vállalkozók esetén:

*16SZJA számú „Bevallás a 2016. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségéről, mindezek
helyesbítéséről, önellenőrzéséről” című bevallás alábbi adatai:
Tételes költségelszámolás esetén
16SZJA-13-03 lap 21. sor c) és d) oszlop összege:
16SZJA-13-03 lap 55. sor c) és d) oszlop összege:
16SZJA-13-04 lap 60 sor c) és d) oszlop összege:
16SZJA-13-04 lap 61 sor c) és d) oszlop összege:
16SZJA-13-04 lap 77 sor c) és d) oszlop összege:

2016. évi adóalapba beszámító bevétel
2016. évben felmerült összes elismert költség
2016. évi jövedelem
2016. évi veszteség
vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség

Átalányadó választása esetén:
16SZJA-13-06 lap115. sor c) és d) oszlop összege:

az átalányadó alapjába beszámító bevétel

*1643 sz. „Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól valamint az
általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről,
adatszolgáltatásról és az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációs járulék előlegről és járulékról” c.
bevallás adatai:
1643-01-01 lap 01. sor a) oszlop:
1643-01-01 lap 09. sor a) oszlop:
1643-01-01 lap 10. sor a) oszlop:

az adóévben megszerzett összes bevétel
az eva alapja
egyszerűsített vállalkozói adó

II.

Mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók esetén –
CSAK AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA IGÉNYLÉS ESETÉN

*16SZJA számú „Bevallás a 2016. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségéről, mindezek helyesbítéséről,
önellenőrzéséről” című bevallás alábbi adatai:
Tételes költségelszámolás vagy 10% költséghányad alkalmazása esetén:
16SZJA-12-02 lap 11. sor b) oszlop összege: a 2016. évi adóalapba beszámító bevételek
16SZJA-12-02 lap 13. sor a) oszlop összege: a 2016. évben folyósított egységes területalapú
támogatás
16SZJA-12-02 lap 40. sor b) oszlop összege: a mezőgazdasági őstermelés 2016. évi jövedelme
16SZJA-12-02 lap 43. sor b) oszlop összege: a mezőgazdasági őstermelés 2016. évi vesztesége
Átalányadó választása esetén (Őstermelő):
16SZJA-12-03 lap 50. sor b) oszlop összege: a 2016. évi adóalapba beszámító bevételek
16SZJA-12-03 lap 52. sor a) oszlop összege: a 2016. évben egységes területalapú (földalapú)
támogatás címén folyósított összeg
16SZJA-12-03 lap 54. sor b) oszlop összege: átalányban megállapított jövedelem
Átalányadó választása esetén (egyéni vállalkozó)
16SZJA-13-06 lap 115. sor c) és d) oszlop összege: az átalányadó alapjába beszámító bevétel

Tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata:
16SZJA-12-01 lap 3. sor összege:
a 2016. évi mezőgazdasági kistermelésből származó
bevétel
16SZJA-12-01 lap 5. sor:
a 2016. évben egységes területalapú (földalapú)
támogatás összege

III.

Társas vállalkozások:

*1629 sz. „Bevallás és 1629-A Adatszolgáltatás a 2016.évi társasági adóról, a hitelintézeti
járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs
járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról” c. bevallás adatai:
Egyszeres könyvvitelt vezető társaságok esetén:
1629-01-01 lap 15. sor c) oszlop
a 2016 évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség
1629-01-03 lap 90. sor a) vagy c) oszlop:
adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen
Kettős könyvvitelt vezető társaságok esetén:
1629-01-01 lap 15. sor c) oszlop:
a 2016. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség
1629-07-01 lap 01. sor c) oszlop:
értékesítés nettó árbevétele
1629-A-01 lap 28. sor b) oszlop:
adózott eredmény
1629-A-01 lap 31. sor b) oszlop:
hosszú lejáratú kötelezettségek
1629-A-01 lap 34. sor b) oszlop:
rövid lejáratú kötelezettségek
1629-07-02 lap 39.sor c) oszlop:
adózás előtti eredmény
**1671 sz. „Bevallás a tevékenységét 2016. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózó a
kisadózó vállalkozások tételes adóját és a kisvállalati adót 2016. évben választó, valamint a kisadózó
vállalkozók tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót 2016. évtől
választó adózók részére” c. bevallás adatai:
1671-01-01 lap 12. sor c) oszlop:
a 2016. évi (illetve üzleti évi) társasági adókötelezettség
1671-01-02 lap 70. sor b) oszlop:
értékesítés nettó árbevétele összesen
1671-01-02 lap 50. sor b) oszlop:
adózott eredmény
1671-01-02 lap 51. sor b) oszlop:
hosszú lejáratú kötelezettségek
1671-01-02 lap 53. sor b) oszlop:
rövid lejáratú kötelezettségek
1671-01-01 lap 01.sor c) oszlop:
TAO tv. szerinti adózás előtti eredmény
1643 sz. „Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól valamint az
általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről,
adatszolgáltatásról és az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációs járulék előlegről és járulékról” c.
bevallás adatai:
1643-02-01 lap 01. sor a) oszlop:
1643-02-01 lap 13. sor a) oszlop:
1643-02-01 lap 14. sor a) oszlop:

az adóévben megszerzett bevétel
az eva alapja
egyszerűsített vállalkozói adó

16KATA sz. „Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről Bevallás százalékos mértékű
adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére 2016. évre” c. bevallás adatai
16KATA-01 lap 01. sor a) oszlop:
16KATA-01 lap 02. sor a) oszlop:
16KATA-01 lap 03. sor a) oszlop:
16KATA-01 lap 04. sor a) oszlop:

kisadózóra vonatkozó bevételi értékhatár
kisadózó vállalkozás által elért bevétel
százalékos adó alapja
százalékos adó összege

Amennyiben a bevétel 6.000.000,- Ft alatt van:
16KATA főlap E blokk 01. sor a) oszlop
NYILATKOZAT kisadózó vállalkozás által elért
bevételről
16KIVA sz. „Bevallás a kisvállalati adóról” c. bevallás adatai:
16KIVA-02 lap 09. sor a) oszlop:
16KIVA-02 lap 12. sor a) oszlop:

kisvállalati adó számított alapja
megállapított kisvállalati adó

