Kitöltési útmutató
a külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a személyijövedelemadó-bevallás benyújtás alóli
mentesítéséhez a 2018. adóévre
Tisztelt Ügyfelünk!
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény 12/C. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a „külföldi
illetőségű magánszemély az adóévet követő év április 30-ig nyilatkozhat arról, hogy őt külföldi illetőségére
tekintettel a jövedelemszerzés adóévében Magyarországon adókötelezettség nem terhelte.”
A nyilatkozat elektronikusan, vagy papír alapon 2019. április 30-áig nyújtható be az állami adó- és
vámhatósághoz (a továbbiakban: NAV). A nyomtatvány száma: 18NYK
Elektronikus benyújtásra a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáson (korábbi elnevezésén Ügyfélkapu)
keresztül biztosított a lehetőség, melyhez a bejelentőnek (képviselő/meghatalmazott) rendelkeznie kell
regisztrációval. Erről bővebb tájékoztatást a NAV honlapján található 32. számú információs füzet tartalmaz.
A papír alapon nyújtott nyilatkozat rovatait olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. A nyilatkozat postai úton
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságának címére: 1410 Budapest, Pf.: 138.
(Ügyfélszolgálat címe: 1077 Budapest Dob utca 75-81.) juttatható el, vagy személyesen leadható a NAV bármely
ügyfélszolgálatán.
A nyomtatvány benyújtható törvényes képviselő, vagy meghatalmazott által is, melyet az (E) és (F) blokkokban
szükséges jelölni.
Papír alapú kitöltés esetén a nyilatkozat aláírás nélkül érvénytelen.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Instructions for filling in
DECLARATION Exemption for non-resident private individual from the personal income tax return for tax
year 2018
Dear Client,
On the basis of the point (5) of the article 12/C of the Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax „the nonresident private individual may make a declaration until 30 April of the year following the tax year that he/she
was not in Hungary subject to tax liability on his/her income having regard to his/her foreign residency in tax
year 2018.”
The declaration can be submitted electronically or in paper form until 30 April 2019 to the state tax and customs
authority (furthermore referred to as NTCA). The number of the form is: 18NYK
The form can be submitted electronically through the Central Client Register (Központi Ügyfél-regisztrációs
Nyilvántartás [previously known as Client Gate]) for which the applicant (his/her representative/proxy) shall have
a registration. More information can be found in the information booklet No. 32 published on the homepage of
the NTCA.
The fields of the declaration filed in paper form shall be filled legibly, in block letters. The declaration can be
submitted to the Large Taxpayers’ Tax and Customs Directorate of the National Tax and Customs Administration
by post to the postal address: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága 1410 Budapest,
Pf. 138 (address of the Taxpayers’ Service: 1077 Budapest Dob utca 75-81.) or personally to any of the
Taxpayers’ Service Offices of the National Tax and Customs Administration.
The declaration can be submitted by the legal representative or the proxy that shall be marked in blocks (E) and
(F).
In case submitted in hard copies the declaration must be signed, otherwise it is not valid.
National Tax and Customs Administration

