
Ügyiratszám:  

Ügyintéző:  

Telefon:  

Tárgy:  nyilatkozata adóelőleg megállapításhoz 

 

Melléklet: 

Nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséről 

Nyilatkozat az első házasok kedvezményének érvényesítéséről 

Nyilatkozat a súlyosan fogyatékos magánszemély által igénybe vehető 

személyi kedvezmény érvényesítéséről  

Nyilatkozat a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének 

érvényesítéséről 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T  

a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal kifizetőtől származó 

bevétel adóelőlegének 

megállapításához a …………………….. évben 

 

Ügyfél neve:   

Születési 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: 

 

- A családi kedvezmény igénybevételével 

a. élni kívánok a mellékletnek megfelelően 

b. nem kívánok élni 

 

- A súlyosan fogyatékos magánszemélyeknek járó adókedvezményt  

a. igénybe kívánom venni (a súlyosan fogyatékos állapotról szóló igazolás 

csatolva)  

b. nem kívánom igénybe venni 

 



 

- Az első házasok kedvezményének igénybevételével  

a. élni kívánok a mellékletnek megfelelően 

b. nem kívánok élni 

 

- A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének igénybevételével  

a. élni kívánok a mellékletnek megfelelően 

b. nem kívánok élni 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48. § (1) – (5) bekezdésében 

foglaltak értelmében tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat tartalmát érintő bármely 

változás esetén, 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, ha a befizetési különbözet a 10 ezer 

forintot meghaladja. 

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 

  



Ügyiratszám:  

Ügyintéző:  

Telefon:  

Tárgy: nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséről 

 

N Y I L A T K O Z A T  

a családi kedvezmény érvényesítéséről 

a kifizetőtől származó bevétel adóelőlegének megállapításához a 20…... évben 

(a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA. tv.) 29A. §-a és az 

1997. évi  LXXX. törvény (Tbj.) 51. §-a alapján) 

 

Ügyfél neve:   

Születési neve:   

Anyja neve:   

Születési helye, ideje:  

Lakóhelye:   

Tartózkodási helye:  

TAJ száma:     Adóazonosító jele:  

 

 

A …………….. évben a ……………….  hónaptól kezdődően (e hónapra vonatkozóan is)  

 családi adóalap-kedvezmény és  

 családi járulékkedvezmény érvényesítését kérem, a következő adatok 

alapján.  

Egyúttal rendelkezem arról, hogy a családi járulékkedvezmény havi összegének 

érvényesítését nem kérem. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a családi járulékkedvezményt úgy veszem 

igénybe, hogy arra nem vagyok jogosult, az igénybe vett családi járulékkedvezményt 

az adóbevallás benyújtására előírt határidőig vissza kell fizetnem, valamint a befizetési 

kötelezettség 12 százalékának megfelelő különbözeti bírság fizetésérére vagyok köteles, 

kivéve, ha a befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot nem haladja meg. 

 

1. Az eltartott(ak) száma (a magzatot is beleértve): ………fő 

ebből a kedvezményezett eltartott: …….fő;  

felváltva gondozott gyermek:……………fő. 

 

2. Az eltartottak (Az első oszlop az Eltartotti minőség kódja) 

 



Eltartot

t név/ 

Születé

skori 

neve 

Szül.i

deje / 

Szüle

tési 

hely 

Lakóh

elye/ 

Anyja 

neve 

Adóazo

n.jel 

Jogosul

tság 

jogcím

e 

Válto

zás 

időpo

ntja 

      

      

      

      

 

*Eltartotti minőség kódjai: 1. Kedvezményezett eltartott 2.Eltartott 3. Felváltva gondozott 

gyermek 0. Kedvezménybe nem számító 

** Jogosultság jogcímei: 4. Gyermek után családi pótlékra jogosult, v. ilyen jogosulttal közös 

háztartásban élő házastárs 5. Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös 

háztartásban élő hozzátartozó 6. Rokkantsági járadékban részesülő vagy ilyen személlyel közös 

háztartásban élő hozzátartozó 7. Várandós nő vagy vele közös háztartásban élő házastársa 

 

3. Velem együtt élő házastársam van, 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7.§ (1) a) pont 

szerinti élettársam van  

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7.§ (1) a) pont 

szerinti élettársam nincs. 

 

4. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül, jogosultnak minősülő 

házastársammal /élettársammal közösen érvényesítem. 

 

5.  A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt………….. forint 

összegben kívánom érvényesíteni. 

 

6. Kötelezettséget vállalok arra, ha nyilatkozat tartalmában bármilyen változás áll be, 

akkor haladéktalanul új nyilatkozatot teszek. 

 

Kelt: 

 

_____________________ 

   aláírás 

 

  



7. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosultnak minősülő házastársa/ 

élettársa 
 

Neve:    

Anyja neve:    

Születési helye, ideje: 

Lakóhelye:    

Tartózkodási helye:  

Adóazonosító jele:  

 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy jogosultnak minősülő házastársam/élettársam 

1-6. pontokban meghatározott mértékben kéri a családi kedvezménynek az adóelőleg-

alapjából történő levonását. 

 

Kelt: 

 _________________________________. 

 Házastárs/élettárs aláírása 

 

 

8. Az 1-6. pontban szereplő magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul 

vettem. A magánszemély adóelőlegét az 1-6. pontban szereplő nyilatkozat 

figyelembevételével állapítom meg. 

A kifizető, munkáltató megnevezése: ……………………………. 

A kifizető, munkáltató adószáma: …………………………….. 

 

 

Kelt: 

 

………………………………………… 

Cégszerű aláírás 

 

  



Ügyiratszám:  

Ügyintéző:  

Tárgy: nyilatkozat súlyosan fogyatékos magánszemély által igénybe vehető személyi 

kedvezmény érvényesítéséről 

 

N Y I L A T K O Z A T  

súlyosan fogyatékos magánszemély által  

igénybe vehető személyi kedvezmény érvényesítéséhez a kifizetőtől származó 

bevétel adóelőlegének megállapításához a 20……évben 

(a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA. tv.) 40 §-a 

alapján) 

 
Ügyfél neve:    

Születési neve:    

Anyja neve:   

Születési helye, ideje:  

Lakóhelye:    

Tartózkodási helye:   

TAJ száma:      Adóazonosító jele:  

 

 

A bevétel adóelőlegének megállapításához kérem a súlyos fogyatékos magánszemélyek 

személyi kedvezményének figyelembevételét. 

 

I. Orvosi igazolás alapján nyilatkozom: 

1. A fogyatékos állapot kezdő napja: ………..év………………hónap……….nap 

2. A fogyatékos állapot végső napja:……..….év………………hónap………..nap 

3. A fogyatékos állapot végleges:                                               igen                  nem 

 

II. Rokkantsági járadékban részesülőként teszek nyilatkozatot:               igen                  

nem 

4. A rokkantsági járadékot megállapító határozat száma: 

 

III. Fogyatékossági támogatásban részesülőként teszek nyilatkozatot:     igen                   

nem 

5. A fogyatékossági támogatást megállapító határozat száma: 

 



IV. Nyilatkozat a külföldön érvényesíthető kedvezményről 

6. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a személyi kedvezményt Magyarországon 

érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló 

kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. 

 

Kelt:…………………………. 

 

…………………………………………. 

Nyilatkozó aláírása 
 

 

A magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. A 

magánszemély adóelőlegét a nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A kifizető megnevezése: ……………………………………... 

A kifizető adószáma:  ……………………………………… 

Kelt: …………….. 

……………………………………

……… 

Cégszerű aláírás 

 
  



 

Ügyiratszám:  

Ügyintéző:  
Tárgy: nyilatkozat az első házasok adókedvezménye érvényesítéséről 

 

N Y I L A T K O Z A T  

az első házasok kedvezménye érvényesítéséről 

a kifizetőtől származó bevétel adóelőlegének megállapításához a $EG(ADOEV)$. évben 

(a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA. tv.) 29/C. §-a alapján) 

 

Ügyfél neve:    

Születési neve:    

Anyja neve:   

Születési helye, ideje:  

Lakóhelye:    

Tartózkodási helye:   

TAJ száma:      Adóazonosító jele:  

 

A 20…. évben a ………….. hónaptól kezdődően az első házasok kedvezményének 

érvényesítését kérem, a következő adatok alapján: 

 

Házasságkötés dátuma: …………………………………………. 

Házastársam adatai: 

 Neve:    

 Születési neve:    

 Anyja neve:    

 Születési helye, ideje:  

Lakóhelye:     

Tartózkodási helye:   

  TAJ száma:    

  Adóazonosító jele:   



 

Az első házasok kedvezményét a házastársammal  

a) meg kívánom osztani  

b) nem kívánom megosztani 

 

Az első házasok kedvezményét ………………Ft összegben kívánom igénybe venni. 

 

Tudomásul veszem, hogy az első házasok kedvezményét a házassági életközösség fennállása 

alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 

hónapig vehetem igénybe. 

Kötelezettséget vállalok arra, ha a nyilatkozat tartalmában bármilyen változás áll be, akkor 

haladéktalanul új nyilatkozatot teszek. 

Kelt: 

…………………………………………. 

Nyilatkozó aláírása 

 

 

Házastárs nyilatkozata 

 

 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy házastársam a ………….Ft összegben kéri az első 

házasok kedvezményének az  adóelőleg alapjából történő levonását. 

 

 

Dátum:………………………………… 

 ……………………………………………. 

   Házastárs 

aláírása 

 

 

 

A magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét 

a nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A kifizető megnevezése:…………………………………………………… 

 

A kifizető adószáma: ……………………………………………………… 

 

Kelt: 

 

……………………………………… 



Cégszerű aláírás 

 
  

 

 
 

 

Ügyiratszám:  

Ügyintéző:   

Tárgy:  nyilatkozat a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének 

érvényesítéséről 

  

N Y I L A T K O Z A T  

a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséről 

a kifizetőtől származó bevétel adóelőlegének megállapításához a <adóév>évben 

(a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA. tv.) 29/D. §-a alapján) 

  

Ügyfél neve:    

Születési neve:    

Anyja neve:   

Születési helye, ideje:  

Lakóhelye:    

Tartózkodási helye:   

TAJ száma:      Adóazonosító jele:  

  

A 20……..évben a ……………..hónaptól kezdődően (e hónapra vonatkozóan is) a négy vagy 

több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítését kérem. 

  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fennálló körülmények ellenére a négy vagy több 

gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítését jogalap nélkül kérem, aminek 

következtében az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet 

mutatkozik, a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnem. 

  

  



 

1. A gyermekek: 

  

  Gyermek neve Szül.ideje / Anyja neve Adóazon jel 

   Születési hely     

     

     

     

     

     

  

2. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a négy vagy több gyermeket nevelő anyák 

kedvezményét Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos 

vagy hasonló kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. 

 

3. Kötelezettséget vállalok arra, ha nyilatkozat tartalmában bármilyen változás áll be, akkor 

haladéktalanul új nyilatkozatot teszek. 

  

Kelt: 

…………………………………………. 

aláírás 

  

4. Az 1-3. pontban szereplő magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. A 

magánszemély adóelőlegét az 1-3. pontban szereplő nyilatkozat figyelembevételével 

állapítom meg. 

  

A kifizető megnevezése:…………………………………………………………… 

A kifizető adószáma: …………………………………………………………….. 

 

Kelt: 

…………………………………………… 

Cégszerű aláírás 

  

 
 


