Kitöltési útmutató
a „nulla” értékadatú bevallás kiváltásáról szóló
„NY” jelű Nyilatkozathoz
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I. Általános tudnivalók
1. Mire szolgál az NY jelű nyilatkozat?
Az NY jelű nyilatkozatot lehet benyújtani akkor, ha adókötelezettsége nem keletkezett az adott bevallás
vonatkozásában. A nyilatkozat az adóbevallás benyújtásával egyenértékű, azt a bevallás benyújtására
előírt határidőig kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz eljuttatni.
A Nyilatkozat tehát kiváltja a 2022. január 1-jével kezdődő adóévtől a havi, negyedéves, éves „nullás”
adattartalmú bevallásokat.
Egy nyilatkozatban több – eltérő típusú (’01, ’08, ’65) – „nullás” adattartalmú bevallás is
megjelölhető, akár eltérő bevallási időszakokkal is.

2. Kire vonatkozik?
A nyilatkozatot az az adózó nyújthatja be a NAV-hoz, akinek az adott bevallási időszakban nem
keletkezett adókötelezettsége1. Ebben az esetben a „nullás” adattartalmú adóbevallás kitöltése helyett
a NAV által rendszeresített „NY” jelű elektronikus űrlapon nyilatkozhat.2
Az az adózó például, akinek az adóév bármely hónapjában kellett havi adó- és járulékbevallást
benyújtania, onnantól kezdve minden további hónapban köteles erre, vagy – ha adókötelezettsége nem
keletkezett – az NY nyilatkozatot is benyújthatja.3
A nyilatkozatot az elektronikus bevallásra nem kötelezett4 adózó is benyújthatja, ha:

• a bevallás típusa ’01, ’08, ’65 [a Nyilatkozat által kiváltott bevallások elnevezésű (B) blokkban
az adott sor a) rovatában választható] és
•

a nyilatkozattal helyettesített bevalláson szereplő – a természetes azonosítón, adóazonosító
adatokon kívüli – valamennyi rovat csak „nulla” értékű adatot tartalmazna, vagy egyáltalán
nem tartalmazna adatot, és

•

rendelkezik az elektronikusan teljesítendő bevallási kötelezettséghez szükséges
feltételekkel [KÜNY-tárhellyel (korábbi elnevezésén Ügyfélkapu) vagy Cégkapuval].

Például általános forgalmi adó tekintetében a nyilatkozatot csak azok az áfafizetésre kötelezett, a
folytatott tevékenység jellegére tekintettel adó alóli mentességet nem élvező áfaalanyok tölthetik ki, akik
– egyébként is rendszeres időközönként kötelezettek a ’65-ös bevallás benyújtására, de – az adott
adómegállapítási időszakban nincs olyan önadózással megállapítandó fizetendő adójuk, amelyről a
NAV-hoz bevallást kell tenniük.

Art. 9. §
Art. 49. § (4) bekezdés
3
Art. 50. § (3) bekezdés
4 Art. 1. számú melléklet 24. pont, 50. § (1)-(2) bekezdés; Air. 36. § (4) bekezdés
1
2
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Nem nyújtható be a nyilatkozat:
➢ Havi adó- és járulékbevallás (’08-as) helyett, ha az adott bevallási időszakban adókötelezettség
ugyan nem keletkezett, a jogszabály mégis adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő (például a
biztosítási időre vonatkozóan). Ilyen eset lehet például, ha az adózónak egy foglalkoztatottja van,
aki a bevallási időszakban táppénzen van. A táppénz időtartama alatt nem kell járulékot fizetni,
de a magánszemélyre vonatkozó biztosítási időt, valamint a munkabérrel ellátatlanság idejét,
kódját fel kell tüntetni a ’08-as bevallásban.
➢ Az egyéni vállalkozónak és a foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági
őstermelőnek fizetési kötelezettsége nem keletkezik, de adatszolgáltatási kötelezettsége van,
akkor azt az ’58 jelű bevalláson kell benyújtania, ami nem helyettesíthető e nyomtatvánnyal.5
➢ A felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljáráskor tevékenységet lezáró és az
eljárást lezáró adóbevallás helyett, azokat minden esetben az eredeti nyomtatványon kell
teljesíteni. (Ugyanakkor a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt álló adózók
a tevékenységet lezáró és az eljárást lezáró adóbevallás közötti időszakban – az általános
szabályoknak megfelelően teljesítvén bevallási kötelezettségüket – a nyilatkozatot
benyújthatják6).
➢ Nem adhatnak be nyilatkozatot a megszűnt státuszú adózók.

3. Hogyan lehet benyújtani a nyilatkozatot?
A nyilatkozatot elektronikusan kell a NAV-hoz eljuttatni.
A nyomtatványok, bevallások és adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás
szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban,
➢ valamint a 32. számú, „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai
adóügyekben” című információs füzetben talál.

A képviseleti jogosultság bejelentése
A nyilatkozatot az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. A nyilatkozat elektronikus benyújtásához a
képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott
nyilatkozatot ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti jogosultságát
előzetesen bejelentette és a NAV nyilvántartásba vette.

A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az „Elektronikus
űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban található.
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Art. 50. § (4) bekezdés
Art. 53. § (1) bekezdés harmadik mondata
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4. Hol található a nyomtatvány?
Az NY jelű nyilatkozat nyomtatványa elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános
Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK) és a webes kitöltő programban (WebNYK).
A nyilatkozat ÁNYK-ban futó kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó útmutató a
➢ www.nav.gov.hu → Nyomtatványok → Nyomtatványok ÁNYK-hoz → Nyomtatványkereső
útvonalon található meg.
A nyilatkozat webes kitöltő programja (WebNYK) és a hozzá tartozó útmutató a
➢ www.nav.gov.hu → Nyomtatványok → Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás
útvonalon, az ONYA-ba belépve választható ki.

5. Mi a nyilatkozat határideje?
A nyilatkozatot addig a határidőig lehet benyújtani, ameddig a kiváltandó „nullás” bevallást7. A
határidő lejárta után viszont bevallást már csak a NAV által rendszeresített bevallási nyomtatványon
lehet benyújtani akkor is, ha az „nullás” adattartalmú. Például a 2021. adóévre vonatkozó (2022. február
25-én esedékes) 2101-es számú bevallás helyett az „NY” jelű nyilatkozatot ugyancsak 2022. február 25éig lehet beküldeni.
Egy bevallástípusra több bevallási időszakot is lehet jelölni, akár egész évre előre is benyújtható a
nyilatkozat (például havi vagy negyedéves áfabevalló esetén a '65-ös bevallásnál, havi vagy negyedéves
gyakoriság jelölése mellett a d)-e) rovatokban január 1. – december 31. is lehet az időszak).

6. Hogyan módosítható a nyilatkozat (önellenőrzés)?
A Nyilatkozat csak a helyettesíteni kívánt bevalláson helyesbíthető önellenőrzéssel.
Ha például az adózó a 2208-as bevallás helyett a nyilatkozatot 2022. január 1. – 2022. január 31-éig
terjedő bevallási időszakra (2022. február 14-éig) nyújtja be, majd kiderül, hogy 2022. január hónapban
akár csak egy napra munkavállalót foglalkoztatott, akkor a január hónapra vonatkozó módosított
kötelezettségét (a bevallás jellegében "O" jelöléssel) a 2208-as bevallásban teljesítheti önellenőrzéssel.

7. Mik a jogkövetkezmények?
Ha az adózó a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal, késve
teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV a törvényben meghatározott szankcióval élhet8.
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Art. 2. számú melléklet, Tbj. 77. § (1) bekezdés
Art. 150-162. §, 220-221. § és 237-238. §.
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8. További információ, segítség
Ha további kérdése van a nyilatkozattal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, keressen
minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
➢ a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
➢ a következő címen található űrlapon: E-mail küldése - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)
Telefonon:
➢ a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
➢ NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8
óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással
(RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű nyomtatványon
igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen keresztül lehet benyújtani. Felhívjuk
figyelmét, hogy ha nem saját ügyében kívánja használni az ÜCC-t, akkor EGYKE adatlap benyújtása is
szükséges.
Személyesen:
•

országszerte a NAV ügyfélszolgálatain. Ügyfélszolgálat-kereső:
Ügyfélszolgálatok - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

9. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
•

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.);

•

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.);

•

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvény (Tbj.);

•

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Eüsztv.).
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II. Részletes tájékoztató
Azonosítás (A) blokk
Az Azonosítás blokkban kell kitölteni
➢ az adózó adószámát,
➢ az adózó adóazonosító jelét,
➢ az adózó nevét,
➢ az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási számát,
➢ az őstermelői tevékenység azonosítót,
➢ az ügyintéző nevét és telefonszámát, aki a nyilatkozatot kitöltötte.

Nyilatkozat által kiváltott bevallások (B) blokk
Az a) jelű, a „Nyilatkozat által kiváltott bevallás száma” elnevezésű rovat(ok)ban – az értéklistából
– kell kiválasztani a Nyilatkozattal helyettesíteni kívánt bevallás számát.
Ha az értéklistában az adózó által keresett bevallás száma nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy azt a
bevallást nem lehet a Nyilatkozattal helyettesíteni.
Az f) jelű, a „Nyilatkozat által kiváltott bevallás benyújtásának gyakorisága” elnevezésű
rovat(ok)ban – az értéklistából – kell kiválasztani a Nyilatkozattal helyettesíteni kívánt bevallás
benyújtásának gyakoriságát, amely lehet „H” (havi) vagy „N” (negyedéves) vagy „E” (éves).
A b)-c) jelű rovatokban az éves bevallástípusra vonatkozó nyomtatvány(ok) bevallási időszakát
kell közölni. (Ezekben az esetekben általában 2022.01.01-től 2022.12.31-éig terjed a bevallási időszak.
Ha az adózó például év közben alakul, úgy a bevallási időszak kezdő dátuma lehet a 2022-es éven belüli,
tehát akár 2022.08.26-ai dátum is írható a b) rovatba.)
A d)-e) jelű rovatokban a havi, illetve a negyedéves bevallástípusra vonatkozó nyomtatvány(ok)
bevallási időszakát kell közölni. (Itt kell jelölni például azt az időszakot, amikor a Nyilatkozat a 2265ös bevallást helyettesíti, pl. a 2022.03.01-től 2022.03.31-éig vagy akár a 2022.01.01.-től 2022.12.31-éig
terjedő bevallási időszakra vonatkozik).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

