
Nyilatkozat 
Jövedelemről 

Alulírott  

név:…………………………………………………………………………… 

lakcím:……………………………………………………………………….. 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kérelmem benyújtását megelőző 

1) 1 hónapban rendszeres jövedelemmel* 

 rendelkeztem nem rendelkeztem, 

2) 12 hónapban nem rendszeres jövedelemmel* 

 rendelkeztem nem rendelkeztem. 

Kelt: …………….........., 20….. év ………………..hónap ……nap 

 ………...…………………………. 
 kérelmező 

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 

megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is, és 

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költség: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha 
a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék. 

A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként 
kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

Nem minősül jövedelemnek: 

                                                 
* A megfelelő aláhúzandó. 
* A megfelelő aláhúzandó. 



1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint 
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási 
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) 
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 

törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli 
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre 
irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett 

tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 
 
 


