
9.2. Éves adóigazolás  

A j{r{si hivatalnak az ell{t{sban részesült személyek sz{m{ra az elsz{mol{si évet követő janu{r 31-ig 

összesített adóigazol{st kell kiadnia az Art. 3. melléklete szerint meghat{rozott adattartalommal. A 

kibocs{tott éves adóigazol{s mellé csatolni kell a kifizetői j{rulékigazol{st.  

Kifizetői adóigazol{snak tartalmaznia kell az ügyfél és a kifizető azonosít{s{ra alkalmas adatokat 

(ügyfél neve, postai címe, születési ideje, adóazonosító jele, kifizető neve, adósz{ma, tb-törzssz{ma), 

valamint az ell{t{shoz kapcsolódó al{bbi adatokat:  

 

 

-alap összesen,  

 

 

 

os fogyatékosok adókedvezménye, csal{di kedvezmény.  

 

Minden összeg mellé oda kell írni, hogy az adóbevall{s melyik sor{ban kell feltüntetni.  

Az adóigazol{s kiad{s{t megelőzően a j{r{si hivatalnak el kell végeznie a szükséges korrekciókat az 

adóbevall{shoz szükséges adatokon. Korrekcióra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az 

ügyfél a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt összeget teljes mértékben visszafizette *Szja tv. 1. § (7) 

bekezdés+.  

A kifizetői j{rulékigazol{snak tartalmaznia kell – az adóigazol{sn{l leírt azonosító adatokon kívül – az 

al{bbiakat:  

 

 

-alapot képező kifizetés összegét,  

 

 

-j{rulék összege,  

 

 

9.3. Adatlap az ellátásból származó bevételekről (adóelőleg számításához)   

 
A járási hivatal az ellátás megszűnésekor kiadja az ügyfél számára az álláskeresési ellátásaiból származó 

bevételeinek teljes összegéről és a kifizetés jogcímeiről, a levont adóelőlegről és a figyelembe vett 

adókedvezményről szóló adatlapot [Art. 46. §]. 

Az adatlapnak tartalmaznia kell:  

 

 

 

 neve, adósz{ma, ell{t{s megszűnésének időpontja,  

 

 

-alap összesen,  

-nek utalt, mag{nnyugdíjpénzt{rnak utalt,  

kkentett, levont adóelőleg,  

 

 



 

gy ez az igazol{s nem egyenértékű az adóév z{r{sakor kiadott kifizetői 

igazol{ssal.  

 

A kifizető és a munk{ltató olyan bizonylatot köteles ki{llítani, és a kifizetéskor {tadni, amelyből 

kitűnik a mag{nszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, adó, a j{rulék, valamint a 

kifizetőt és a munk{ltatót terhelő t{rsadalombiztosít{si j{rulék alapj{ul szolg{ló összeg, illetve a 

kifizetőt, munk{ltatót terhelő t{rsadalombiztosít{si j{rulék, valamint a levont adóelőleg, adó, j{rulék 

összege. A munk{ltató és a rendszeres kifizetést teljesítő kifizető a bizonylaton feltünteti az előző 

időszakban teljesített kifizetést terhelő, és {ltala megfizetett adó- és j{rulékkötelezettségek 

jogcímenkénti összegét. A munk{ltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az 

adóelőleg meg{llapít{sakor figyelembe vett csal{di adókedvezmény összegét. E rendelkezést kell 

alkalmazni az adóköteles t{rsadalombiztosít{si ell{t{st teljesítő t{rsadalombiztosít{si kifizetőhelyre is. 

A munk{ltató a mag{nszemélynek – a v{llalkozó részére e minőségében teljesített kifizetések 

kivételével – az előzőekben említettekről, tov{bb{ a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő 

tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elsz{mol{si évet követő év janu{r 31-

éig összesített igazol{st (a tov{bbiakban: összesített igazol{s) ad. A mag{nszemély a vele együtt élő 

h{zast{rs{t (élett{rs{t) megillető, de az {ltala igénybe nem vehető csal{di kedvezményt  

a) adóbevall{s{ban,  

b) munk{ltatói adómeg{llapít{s sor{n,  

c) az a)–b) pontokban meghat{rozott esetekben önellenőrzéssel  

veheti igénybe.  

 

9.4. Kifizetések igazolása (számfejtési időszakonként)  

A j{r{si hivatal az ügyfél ilyen ir{nyú kérelme alapj{n köteles részletes adatokat közölni a kifizetett 

ell{t{sokról.  

A kifizetések részletes igazol{s{nak tartalmaznia kell a kifizető és az ügyfél azonosít{s{ra alkalmas 

adatokat, valamint:  

sz{mfejtés időpontj{t,  

uttó összegét, a levont adóelőleget, nyugdíjj{rulék levon{sokat (mag{nnyugdíjpénzt{r 

azonosítója, ide fizetett j{rulékok),  

 

 

  

 



 
pénzt{ri nettó kifizetések,  

 

 

 

9.5. Igazolás a különböző típusú levonásokról  

A j{r{si hivatal – mint kifizető – köteles az ell{t{s megszűnésekor az ügyfél sz{m{ra igazol{st 

ki{llítani az ell{t{sból levonandó tartoz{sokról. Az igazol{son meg kell adni a tartoz{s jogcímét, a 

tartoz{st meg{llapító hat{rozat, jogszab{ly megjelölését, a kedvezményezett adatait, amely alapj{n a 

levon{s tov{bbítható a részére *Vht. 78. §+. Az igazol{st ki kell adni abban az esetben is, ha az 

ügyfélnek tartoz{sa az ell{t{s megszűnésekor nincs. Az igazol{st az utolsó pénzügyi tétel sz{mfejtését 

követően lehet kiadni, annak érdekében, hogy azon a ténylegesen levont adatok (a levont összeg és a 

keletkezett h{tralék) legyenek. Az ügyfél iratanyag{ban az {tvétel tényét igazoló iratot, vagy a 

tértivevényt meg kell őrizni.  

A levon{sokról szóló igazol{snak tartalmaznia kell a kifizető és a fizetésre kötelezett ügyfél 

azonosít{s{ra alkalmas adatokat, valamint a  

t,  

 

h{tralék összegét, a levon{sok összesítését),  

ítése esetén köteles a tartoz{sigazol{st a 

munk{ba lépés előtt új munk{ltatój{nak {tadni.  

 

9.6. Adatközlés az egészségbiztosítási ellátásokról, biztosított időről  

Annak a személynek, akinek biztosít{si jogviszonya megszűnt, a t{rsadalombiztosít{s ell{t{saira 

jogosultakról, valamint e szolg{ltat{sok fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény alapj{n a 

foglalkoztató köteles ki{llítani az „Igazolv{ny a biztosít{si jogviszonyról és az egészségbiztosít{si 

ell{t{sokról” elnevezésű nyomtatv{nyt, és ebben köteles adatot közölni a biztosítottra és a biztosít{si 

jogviszonyra vonatkozóan. Az {ll{skeresővé v{lt, ell{t{sban részesülő személy az igazolv{nyt az 

ell{t{s folyósít{s{nak megkezdése előtt {tadja a j{r{si hivatal ügyintézőjének, aki ellenőrzi az abban 

foglaltakat (pl. passzív t{ppénz időszaka). Az ügyintézőnek igazolnia kell az {tvétel tényét. Az ell{t{s 

megszűnésekor a biztosít{si jogviszony kezdetét és végét, valamint a szüneteltetés időszak{t be kell 

vezetni az igazolv{nyba, s ezt követően a kitöltött igazolv{nyt {t kell adni az ügyfélnek. Az 

igazolv{ny visszaad{s{nak tényét célszerű dokument{lni.  

Az ell{t{sokkal összefüggésben a biztosított időre vonatkozóan a j{r{si hivatal az ell{t{s 

megszűnéskor tov{bbi – összesített – igazol{st ad ki az ügyfél sz{m{ra. Ez az igazol{s tartalmazza az 

ügyfél és a kibocs{tó j{r{si hivatal azonosító adatait, az ell{t{sban töltött – biztosított – időszakok 

kezdetét és végét.  

9.7. Adatszolgáltatás az aktív korúak ellátásának megállapításához  

A j{r{si hivatalok az {ll{skeresési ell{t{sok lej{rt{t követően igazol{st – hatós{gi bizonyítv{nyt – 

adnak ki az ügyfélnek, amely igazol{ssal az ügyfél kérelmet terjeszthet elő az illetékes 

önkorm{nyzatn{l aktív korúak ell{t{sa ir{nt.  

Az igazol{s tartalm{t a pénzbeli és természetbeni szoci{lis ell{t{sok igénylésének és 

meg{llapít{s{nak, valamint folyósít{s{nak részletes szab{lyairól szóló 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet 

hat{rozza meg.  

A hatós{gi bizonyítv{ny többek között az al{bbi adatokat tartalmazza:  

a) a j{r{si hivatal igazol{sa a munkanélküli j{radék, illetve az {ll{skeresési j{radék, {ll{skeresési 

segély, v{llalkozói j{radék (a tov{bbiakban együtt: {ll{skeresési t{mogat{s) folyósít{sa  

 



 
időtartam{nak lej{rt{ról, valamint arról, hogy a kérelmező {ll{skeresést ösztönző juttat{sban nem 

részesül,  

b) az Szt. 33. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a j{r{si hivatal igazol{sa arról, hogy az 

{ll{skeresési t{mogat{sra való jogosults{ga nem {ll fenn, tov{bb{ a munkaviszonyban töltött azon 

napjainak sz{m{ról, amelyeket az Flt. szerint az {ll{skeresési t{mogat{s meg{llapít{s{n{l figyelembe 

kell venni,  

c) az Szt. 33. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttműködés (a tov{bbiakban: megelőző 

együttműködés) esetén a j{r{si hivatal igazol{sa annak teljesítéséről,  

d) az Szt. 33. § (1) bekezdés g) pontj{ban meghat{rozott ell{t{sok megszüntetéséről szóló hat{rozat 

bemutat{s{nak igazol{sa, tov{bb{ közvetlenül a kérelem benyújt{s{t megelőzően az {llami 

foglalkoztat{si szervvel legal{bb h{rom hónapig együttműködött.  

 


