
 
 
 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 

a <megyei (fővárosi) kormányhivatal> Kormányhivatal(a) kifizetőtől 
származó bevétel adóelőlegének megállapításához a 2020. évben 

 
1. Aláírás után postai úton a <foglalkoztatási osztály postai címének megjelölése> címre,  

a <megyei (fővárosi) kormányhivatal megjelölése> <járási (fővárosi kerületi) hivatal megjelölése >  
Foglalkoztatási Osztálya részére visszaküldeni, 

 
vagy 
 

2. Digitálisan hitelesített formátumban elektronikus úton visszaküldeni – a 2015. évi CCXXII. törvényben (e-
ügyintézési tv.) meghatározottaknak megfelelően – az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) 
segítségével – A szolgáltatás igénybevételéhez személyes Ügyfélkapu szükséges!  

 
 

Ügyfél neve:    ________________________________________________________________ 
 
Anyja neve:    ________________________________________________________________ 
 
Születési helye, ideje:   ________________________________________________________________ 
 
Lakóhelye:    ________________________________________________________________ 
 
Tartózkodási helye:  ________________________________________________________________ 
 
TAJ száma:    ________________________________________________________________ 
 
Adóazonosító jele:   ________________________________________________________________ 

 
A számomra kifizetésre kerülő összegből az adóelőleg alapjának megállapításához a következő nyilatkozatot teszem: 

 igen nem 
 

A súlyosan fogyatékos magánszemélyeknek járó adókedvezményt igénybe kívánom venni  
+ az erről szóló igazolást csatolom. 
 

  

 

Az első házasok kedvezményét igénybe kívánom venni 
 

   Házastárs neve: _____________________________, adóazonosító jele: __________________ 
 

  

 

A családi kedvezmény igénybevételével kívánok élni 
 

  

 a gyermekek adatait az alábbiak szerint adom meg: 
 

1. gyermek  
    neve: ________________________________ 

(adóazonosító jele: _________________, TAJ száma: ___________) 
 

2. gyermek  
    neve: ________________________________ 

(adóazonosító jele: _________________, TAJ száma: ___________) 
 
3. gyermek  
    neve: ________________________________ 

(adóazonosító jele: _________________, TAJ száma: ___________) 
 

4. gyermek  
    neve: ________________________________ 

(adóazonosító jele: _________________, TAJ száma: ___________) 
 

  

a Foglalkoztatási Osztály postai címére,

a Kormányhivatal(a) Járási (Kerületi) Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya részére visszaküldeni,
vagy

                                                              elektronikus úton – a 2015. évi CCXXII. törvényben (e-ügyintézési tv.) 
meghatározottaknak megfelelően – az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) segítségével benyújtani. 
A szolgáltatás igénybevételéhez személyes Ügyfélkapu szükséges!

Digitálisan hitelesített formátumban

                                          a                                                       Kormányhivatal(a) 
                                              járási (fővárosi kerületi) hivatala 
Foglalkoztatási Osztálya részére                                                                 (postacím) kell visszaküldeni,

Aláírás után postai úton

https://epapir.gov.hu/
https://epapir.gov.hu
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A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének igénybevételével kívánok élni.   
+ a gyermekek adatait az alábbiak szerint adom meg: 
 

1. gyermek  
    neve: ________________________________ anyja neve: ____________________________ 
 

(adóazonosító jele: __________________, TAJ száma: __________) 
2. gyermek  
    neve: ________________________________ anyja neve: ____________________________ 
 
 

(adóazonosító jele: __________________, TAJ száma: __________) 
3. gyermek  
    neve: ________________________________ anyja neve: ____________________________ 
 
 

(adóazonosító jele: __________________, TAJ száma: __________) 
4. gyermek  
    neve: ________________________________ anyja neve: ____________________________ 
 
 

(adóazonosító jele: __________________, TAJ száma: __________) 
 

  

 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén – a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében – köteles vagyok haladéktalanul új 

nyilatkozatot tenni. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy az adóévben megszerzett bármely bevételemet terhelő adóelőleg 

megállapításához tett nyilatkozatomban a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére családi kedvezményt, 

adókedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kértem, aminek következtében utóbb befizetési különbözet mutatkozik, 

a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként az adóévre vonatkozó bevallásban külön 

kötelezettségként fel kell tüntetnem, és a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség szerint meg kell fizetnem. 

Kijelentem, hogy az adóelőleg-levonásra kötelezett kifizető a kifizetést megelőzően tájékoztatott az adóelőleg-

nyilatkozat lehetőségéről és az adott vagy nem adott nyilatkozat következményeiről. 

 
 
Kelt: …………………………………………… 

 
…………………………………. 

Az adózó aláírása 
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