
(E)
elnevezésű társas vállalkozásnál megfizeti.adószámú, 

A társas vállalkozó nyilatkozata alapján a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot a  

(C)

és lakcím hiányában tajszámmal nem rendelkezik
Jelölje, ha a természetes személy nem magyar állampolgárként Magyarországon biztosított 

A természetes személy társadalombiztosítási azonosító jele

(Csak helyesbítés esetén tölthető ki!)

napighóévnaptólhóév

_

(D)

Jelölje, ha a természetes személy a Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett

Jelölje T-betűvel, ha a természetes személlyel kapcsolatosan bevallási kötelezettség nem terhelte

Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül

Bevallási időszak

22022202

járulékokról és egyéb adatokról
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,

TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ2208M

naphóév

utóneve

utóneve

utóneve

utóneve

utóneve

(B)
S
Á
T
Í
S
O
N
O
Z
A

születési idejeSzületési helye

Anyja születési családi neve

Születési családi neve

Előző családi neve

Családi neve

FELIR azonosító
nyilvántartási száma
Őstermelők családi gazdaságának

Tevékenység azonosító
szerinti állam
természetes személy
külföldi illetőségű

Tulajdonostársak közösségének adószáma
természetes személy
külföldi illetőségű

Természetes személy adószáma

állampolgárságanemeTermészetes személy adóazonosító jele

Családi neve

Neve (elnevezése)

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

GSCO

HIBEN

F002AF001A

E005A

E004A

E003A

E002AE001A

D002A

D001A

C016A

C014A

C012A

C022AC021AC020A

C006AC005AC004A

C026AC025A

C024AC023A

C011A

C017A C019AC018A

C028AC027A

C015A

C013A

C010A

C009AC008AC007A

C003A

C002A

C001A

0A0001



Az adatok forintban

utóneve

2208M-04

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Ebből a bér összege:

Ebből a bér összege:

nyilatkozata alapján
A levont előleg alapjának számítása a természetes személy

nyilatkozata alapján
A levont előleg alapjának számítása a természetes személy

nyilatkozata alapján
A levont előleg alapjának számítása a természetes személy

nyilatkozata alapján
A levont előleg alapjának számítása a természetes személy

f)e)
BevételSsz. költség

Elszámolható
jövedelem

figyelembe vett
számításnál

adóelőleg-alap
Az

jövedelem
az alapját képező
kedvezményének

fiatalok
25 év alatti

A d) oszlopból a

jövedelem
az alapját képező
kedvezményének

anyák
gyermeket nevelő

négy vagy több
A d) oszlopból a

d)c)b)a)

316.
[A 300-306. és 312-315. sorok d) oszlopába írtak együttesen]
Összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege

315. adózott jövedelem
Kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is

314.
belföldön is adóköteles jövedelem
de a külföldön megfizetett adó beszámításával
Kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott,

313.
megfizetésére
személy kötelezett a 13%-os szociális hozzájárulási adó
Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem, amely után a természetes

Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem312.

311.

jövedelem
szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó
kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más
A 306. sorból a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként

310.
származó jövedelme
A 306. sorból a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből

309.
tevékenységéből származó jövedelme
A 306. sorból a helyi önkormányzati képviselő e

308.
tevékenységéből származó jövedelme
A 306. sorból az európai parlamenti képviselő e

A 306. sorból az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem307.

306.
Önálló tevékenységből származó jövedelem

305.
Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

Más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek304.

Más bérjövedelem303.

302.
Külszolgálatért kapott jövedelem

301.
Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

300.
tagdíj nélkül
Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti

I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek

jogviszony alapján történő kifizetést tüntetett fel
Jelölje, ha a 304-306., illetve a 314-315. sorokban foglalkoztatási viszonyt nem eredményező C001A

D0314FA

D0315FA

D0311FA

D0310FA

D0309FA

D0308FA

D0302FA

D0306FA

D0305FA

D0304FA

D0303FA

D0301FA

D0300FA

D0311DA

D0310DA

D0309DA

D0308DA

D0311CA

D0310CA

D0309CA

D0308CA

D0311BA

D0310BA

D0309BA

D0308BA

D0314EA

D0315EA

D0311EA

D0310EA

D0309EA

D0308EA

D0302EA

D0306EA

D0305EA

D0304EA

D0303EA

D0301EA

D0300EA

D0307DAD0307CAD0307BA

D0313DAD0313CAD0313BA

D0312CAD0312BA

D0302DAD0302CAD0302BA
D0302AA

D0314DA

D0315DA

D0316DA

D0315CAD0315BA

D0315AA

D0314CAD0314BA

D0314AA

D0312DA

D0306AA
D0306CA D0306DAD0306BA

D0305DAD0305CAD0305BA
D0305AA

D0304DA

D0303DA

D0301DAD0301CAD0301BA
D0301AA

D0300DA

B005A B007AB006A

B004AB003A

B001A B002A

0B0001



neve

A változás bekövetkezésének időpontja339.

Házastárs adóazonosító jele338.

Első házasok kedvezményeIV.

2202

Ssz. Adóelőleg
b)a)

Az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóelőlegként feltüntetett összeg332.

[A 330. sor b) oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész]
Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege

331.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg330.

A személyi jövedelemadó előlegek elszámolásaIII.

utóneve

2208M-05

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Nyilatkozat alapján

Nyilatkozat alapján

) oszlopába írtak együttesen] f[a 300-306. és a 314-315. sorok
 25 év alatti fiatalok kedvezményének összegeÖsszevont adóalapot csökkentő

318.

figyelembe vett jövedelem
Az adóelőleg-alap számításnál

Ssz.
b)a)

(A 300-303. sorok d) oszlopába, és a 314-315. sorok a) oszlopába írtak együttesen)
A 316. sorból bérnek minősülő összeg

324.

Az adóelőleg alapja (a 316. sor csökkentve a 322. sor összegével)323.

Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények összesen (a 317-321. sorok együttes összege)322.

e családi kedvezmény összegÖsszevont adóalapot csökkentő321.

e első házasok kedvezményének összegÖsszevont adóalapot csökkentő
320.

 személyi kedvezmény összegeÖsszevont adóalapot csökkentő319.

[a 300-306. és a 314-315. sorok e) oszlopába írtak együttesen]
 négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének összegeÖsszevont adóalapot csökkentő

317.

Összevont adóalapot csökkentő kedvezményekII.

C0318BA

C0324BA

C0323BA

C0322BA

C0321AA
C0321BA

C0320AA
C0320BA

C0319BA

C0317BA

E0339AA

E0338AA E0338BA

D0332BA

D0331BA

D0330BA

B005A B007AB006A

B004AB003A

B001A B002A

0C0001



utóneve

2208M-06

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Oldalszám

naphóév

Születési ideje

353.

naphóév

Születési ideje

naphóév

Születési ideje

naphóév

Születési ideje

A családi kedvezményre vonatkozó adatokban bekövetkező változás időpontja

A jogosultság jogcíme

Születési helyeEltartotti minőség

Születési neveAdóazonosító jele

A gyermek/eltartott

Igénybe vett kedvezmény típusa

A családi kedvezményre vonatkozó adatokban bekövetkező változás időpontja

A jogosultság jogcíme

Születési helyeEltartotti minőség

Születési neveAdóazonosító jele

A gyermek/eltartott

Igénybe vett kedvezmény típusa

A családi kedvezményre vonatkozó adatokban bekövetkező változás időpontja

A jogosultság jogcíme

Születési helyeEltartotti minőség

Születési neveAdóazonosító jele

A gyermek/eltartott

Igénybe vett kedvezmény típusa

A családi kedvezményre vonatkozó adatokban bekövetkező változás időpontja

A jogosultság jogcíme

Születési helyeEltartotti minőség

Születési neveAdóazonosító jele

A gyermek/eltartott

Igénybe vett kedvezmény típusa

352.

351.

350.

Az adóelőleg-nyilatkozato(ko)n feltüntetett gyermekek/eltartottak adataiVI.

2202

2202

2202

2202

Ssz.

neveesetén a másik fél adóazonosító jele
Családi kedvezmény közös érvényesítés 346.

Családi kedvezmény érvényesítés módja345.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére való jogosultság megszűntének hónapja344.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére való jogosultság megnyíltának hónapja343.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére és a családi kedvezményre vonatkozó adatokV.

C0343AA

C0344AA

C0346BAC0346AA

C0345AA

D0353GA

D0353FA

D0353AA

D0353HA

D0353EA

D0353DA

D0353CAD0353BA

D0352GA

D0352FA

D0352AA

D0352HA

D0352EA

D0352DA

D0352CAD0352BA

D0351GA

D0351FA

D0351AA

D0351HA

D0351EA

D0351DA

D0351CAD0351BA

D0350GA

D0350FA

D0350AA

D0350HA

D0350EA

D0350DA

D0350CAD0350BA

B001A

B008AB007AB006A

B005AB004A

B003AB002A

0DXXXX



Az adatok forintban

utóneve

2208M-07

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

bevezetett értékpapír hozama
Ebből az EGT-államban működő tőzsdére

bevezetett értékpapír hozama
Ebből az EGT-államban működő tőzsdére

a)

levont adó
A 2022. évben

terhelő adó
Az adóalapot

alapja
Az adó

összeg
szolgáló bruttó

Kifizetés alapjául

Ssz.

e)d)c)b)

összegek együttesen
A 360-368. sorokban feltüntetett369.

Értékpapír-kölcsönzésből származó kifizetés368.

Árfolyamnyereség címén kifizetett összeg367.

Vállalkozásból kivont jövedelem összege366.

Külföldről származó osztalék címén kifizetett összeg365.

Belföldről származó osztalék címén kifizetett összeg364.

A privatizációs lízingből származó kifizetés összege363.

362. értékesítéséből származó kifizetés összege
Ingó vagyontárgy árverés, aukció során történő

361. értékesítéséből származó kifizetés összege
Vagyoni értékű jog árverés, aukció során történő

360. származó kifizetés összege
Ingatlan árverés, aukció során történő értékesítésből

Külön adózó jövedelmek (kifizetések)VII.

hozzájárulási adó összege
Ebből a természetes személyt terhelő szociális 258

hozzájárulási adó alapja
Ebből a természetes személyt terhelő szociális

b)
Az adatok forintbanAdónemkód

c)a)

Szociális hozzájárulási adó összege
386.

Szociális hozzájárulási adó alapja
385.

Szociális hozzájárulási adóVIII.

a)

Kihirdetett nemzetközi szerződéssel Magyarországon az adó alól mentesített jövedelem409.

A 407. sorból a biztosító által levont összeg408.

Az Szja tv. 44/C. § (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség407.

406.
hasznosításából származó jövedelemmel összefüggésben kifizetett jövedelem összege
Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy részére ingatlan

405.
szerződés alapján történő biztosítói teljesítés összege
Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy részére életbiztosítási

404.
tisztségviselői tiszteletdíj összege
Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy részére kifizetett vezető

Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy munkaviszonyból származó jövedelme403.

Adóelőleg levonás elmaradásának indoka402.

Őstermelői tevékenységre tekintettel kifizetett összeg401.

A 399. sor összegéből levont adó400.

A 364. sorból a 2022. adóévben kifizetett osztalékelőleg összege399.

A 397. sor összegéből levont adó398.

Az adott hónapban kifizetett osztalékelőleg összege397.

Az adott hónapban levont érdekképviseleti tagdíj összege396.

Egyéb adatokIX.

Jelölje, ha a természetes személy a Tbj. szerint külföldinek minősül C001A

F0400AA

F0399AA

F0402GA

F0403AA

F0408AA

F0407AA

F0406AA

F0405AA

F0404AA

F0409AA

F0402FAF0402EAF0402DAF0402CAF0402BAF0402AA

F0401AA

F0398AA

F0397AA

F0396AA

E0386DA

E0385AA

E0386CA

E0385CA

B007AB006AB005A

B004AB003A

B002AB001A

D0365AA

D0364AA

D0365EAD0365DAD0365BA

D0363CA D0363EAD0363DA

D0369EAD0369DAD0369CAD0369BA

D0368CA D0368EAD0368DA

D0367CA

D0368BA

D0367EAD0367DAD0367BA

D0366EAD0366DAD0366BA

D0364EAD0364DAD0364BA

D0363BA

D0362BA

D0361BA

D0360BA

0E0001



utóneve

2208M-08

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Oldalszám

munkaóra

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

Kód

heti munkaórák száma

heti munkaórák száma

heti munkaórák száma

FEOR

FEOR

FEOR

         év             hó     napig         év             hó     naptól
Ssz.

c)b)a)

Az örökbefogadói díj  folyósítása melletti munkavégzés időtartama544.

A GYES folyósítása melletti munkavégzés időtartama543.

A GYED folyósítása melletti munkavégzés időtartama542.

A biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja541.

Az arányos szolgálati idő számításának szükségessége540.

Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje539.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság538.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság537.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság536.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság535.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság534.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság533.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság532.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság531.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság530.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság529.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság528.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság527.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság526.

525.
csökkentett teljes munkaidő
Munkaidő-szervezési intézkedéssel

Teljes foglalkoztatás524.

Részmunkaidős foglalkoztatás523.

Munkakör, foglalkozás522.

Munkakör, foglalkozás521.

Munkakör, foglalkozás520.

ADATSZOLGÁLTATÁS
A JOGVISZONYRA VONATKOZÓ X.

__

_

A Tbj. 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni

Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony-, ellátások folyósításának időtartama

C008A

C007A

C006AC005AC004AC003A

C002AC001A

B006A B008AB007A

B003A

B004A B005A

B001A

B002A

D0544CAD0544BA

D0543CAD0543BA

D0542CAD0542BA

D0541BA

D0538CAD0538BAD0538AA

D0537CAD0537BAD0537AA

D0540BA

D0539BA

D0536CAD0536BAD0536AA

D0535CAD0535BAD0535AA

D0534CAD0534BAD0534AA

D0533CAD0533BAD0533AA

D0532CAD0532BAD0532AA

D0531CAD0531BAD0531AA

D0530CAD0530BAD0530AA

D0529CAD0529BAD0529AA

D0528CAD0528BAD0528AA

D0527CAD0527BAD0527AA

D0526CAD0526BAD0526AA

D0525CAD0525BAD0525AA

D0524CAD0524BAD0524AA

D0523CAD0523BAD0523AA

D0522CAD0522BAD0522AA

D0521CAD0521BAD0521AA

D0520CAD0520BAD0520AA

0FXXXX



Az adatok forintban

291+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

293+/-

+/-

293+/-

+/-

+/-

293+/-

+/-

+/-

125

124

b)Ssz.

kód
Adónem-

c)a)

[Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege]
A fizetendő nyugdíjjárulék összege579.

A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege578.

és/vagy a levonás elmaradásának oka
Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%)577.

részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban576.

A nyugdíjjárulék köteles nem rendszeres jövedelem összege575.

A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege574.

és/vagy a levonás elmaradásának oka
Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%)573.

Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja572.

[Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege]
A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege571.

összege
A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény570.

összege (3%) és/vagy a levonás elmaradásának oka
Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész569.

Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja568.

[Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege]
A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege567.

járulékkedvezmény összege
A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi566.

565. járulék rész összege (4%) és/vagy a levonás elmaradásának oka
Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási 

Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja564.

Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg563.

A társas vállalkozó személyes közreműködői díja562.

A családi járulékkedvezmény összege561.

A családi járulékkedvezmény alapja560.

Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%)559.

A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja558.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [ a) oszlop / c) oszlop]
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap által átvállalt összege /
Az egészségügyi szolgáltatási járulék foglalkoztatási programokkal

557.

XI. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI

utóneve

2208M-09

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Oldalszám

__

_

Családi járulékkedvezmény igénybevétele

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony időtartama

C007A

C006AC005AC004AC003A

C002AC001A

B008AB007AB006A

B005AB004A

B003AB002A

B001A

D0557AA D0557CA

D0578CA

D0577CA

D0570CA

D0569CA

D0566CA

D0565CA

D0563CA

D0562CA

D0561CA

D0560CA

D0564CA

D0559CA

D0558CA

D0573CAD0573AA

D0572CA

D0571CA

D0569AA

D0568CA

D0567CA

D0565AA

D0579CA

D0577AA

D0576CA

D0575CA

D0574CA

0GXXXX



Az adatok forintban

utóneve

2208M-09-01

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Oldalszám

__

_

Családi járulékkedvezmény igénybevétele

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely jelölése

alkalmazás minősége

Az ellátások folyósításának időtartama

291+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

b)
Ssz. kód

Adónem-

c)a)

A biztosítás megszűnését követő időre folyósított csecsemőgondozási díj, baleseti TP, örökbefogadói díj összege612.

605.
[A 603. sor összegéből levonva a 604. sor összege]
A fizetendő nyugdíjjárulék összege

A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege604.

603.
és/vagy a levonás elmaradásának oka
A 600-602. sorból levont nyugdíjjárulék összege (10%)
örökbefogadói díj folyósításának, valamint az álláskeresési támogatás összege
rendvédelmi/honvédelmi/NAV Szj. tv. szerinti egészségkárosodási járadék/keresetkiegészítés,
A GYET, GYOD, ápolási díj, munka rehabilitációs díj/fejlesztési foglalkoztatási díj,

602.

A GYES összege601.

A GYED (biztosítás megszűnését követő időre is folyósított) összege600.

A családi járulékkedvezmény összege599.

A családi járulékkedvezmény alapja598.

XII. AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK

D0598CA

D0599CA

D0604CA

D0603CA

D0612CA

D0605CA

D0603AA

D0602CA

D0601CA

D0600CA

C008A

C007A

C006AC005AC004AC003A

C002AC001A

B008AB007AB006A

B005AB004A

B003AB002A

B001A
0HXXXX



Az adatok forintban

406+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

407+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

291+/-

+/-

+/-

+/-

408

b)Ssz.

kód
Adónem-

c)a)

fizetés elmaradásának oka
A 640-642. sorok összegét terhelő társadalombiztosítási járulék összege (18,5%) és/vagy a

643.

személy által fizetendő, vagy utána megfizetett társadalombiztosítási járulék alapja
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő642.

A társadalombiztosítási járulék köteles nem rendszeres jövedelem összege641.

A társadalombiztosítási járulék alapja640.

társadalombiztosítási járulék alapja összesen [A 626-628. és a 631. sorok összege]
A Tbj. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti munkaviszonyban álló természetes személy esetén a634.

(A 629+632. sorok összegéből levonva a 630. sor összege)
A fizetendő társadalombiztosítási járulék összege633.

A 631. sorból a társadalombiztosítási járulék összege (18,5%)632.

A felszolgálási díjból levont (megfizetett) társadalombiztosítási járulék alapja631.

A társadalombiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege630.

elmaradásának oka
A 626-628. sorokból levont társadalombiztosítási járulék összege (18,5%) és/vagy a levonás629.

személy által fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő628.

A társadalombiztosítási járulék köteles nem rendszeres jövedelem összege627.

A társadalombiztosítási járulék alapja626.

Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg623.

A társas vállalkozó személyes közreműködői díja622.

A családi járulékkedvezmény összege621.

A családi járulékkedvezmény alapja620.

A 616-618. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka619.

személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő618.

A nyugdíjjárulék köteles nem rendszeres jövedelem összege617.

A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege616.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop/c) oszlop]
állami pénzalap által átvállalt összege/
Az egészségügyi szolgáltatási járulék foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített

615.

A természetes személyt terhelő, és a kifizető által megfizetett társadalombiztosítási járulék

A biztosítottól levont társadalombiztosítási járulék

2020. 07. 01-től
XIII. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI 

utóneveCsaládi neve

Természetes személy adószáma

Adózó adószáma
2208M-09-02

Természetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jele

Oldalszám

__

_

Családi járulékkedvezmény igénybevétele

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony időtartama

C007A

C006AC005AC004AC003A

C002AC001A

B008AB007AB006A

B005AB004A

B003AB002A

B001A

D0634CA

D0641CA

D0642CA

D0640CA

D0643CAD0643AA

D0632CA

D0631CA

D0627CA

D0618CA

D0617CA

D0633CA

D0628CA

D0623CA

D0622CA

D0621CA

D0620CA

D0615AA

D0619CAD0619AA

D0616CA

D0626CA

D0630CA

D0629CAD0629AA

D0615CA

0IXXXX



Az adatok forintban

utóneve

2208M-10

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Oldalszám

191

191A 653. sor c) oszlopból

191

193

190

197

b)
Ssz. kód

Adónem-

c)a)

- társadalombiztosítási járulék (5,5%)655.

- személyi jövedelemadó (9,5%)
654.

653.
közteherviselési hozzájárulás (15%)
A természetes személyt terhelő egyszerűsített 

A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (9,5%)652.

A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (13%)651.

650.
közteherviselési hozzájárulás (9,5%)
Az EGT tagállamban biztosított személytől levont egyszerűsített

       VONATKOZÓ ADATOK
XIV. AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁSRA

__

_

Jelölje, ha az ekho szerinti kifizetés hivatásos sportoló és a nemzetközi sportszövetség munkavállalója részére történik

Jelölje, ha közterhei megfizetését az Ekho tv. 3. § (3c) bekezdése alapján ekho-val teljesíti

Ekho alá eső bevétel értékhatára

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony időtartama

C009A

C008A

C007A

C006AC005AC004AC003A

C002AC001A

B008AB007AB006A

B005AB004A

B003AB002A

B001A

D0655CA

D0653AA

D0652AA

D0651AA

D0650AA

D0651CA

D0653CA

D0654CA

D0652CA

D0650CA

0JXXXX



Az adatok forintban

Az adatok forintban

utóneve

2208M-11

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Oldalszám

__

_

Az adókedvezmény jogcíme

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony időtartama

258

258

258A fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéből

258

258
A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető

258

_

b)
Ssz. kód

Adónem-

c)a)

13%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]
- a kedvezmény számításánál figyelembe nem vehető, 678.

- a 6,5%-os mértékű kötelezettség  alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]677.

- a 0%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]
676.

- 6,5%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]675.

- 13%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]
674.

szociális hozzájárulási adó alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]
A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított673.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételének időtartama672.

KEDVEZMÉNYEK
A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓBÓL IGÉNYBE VEHETŐXV.

258

258

258A fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéből

258

258
A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető

258

_

b)
kód

Adónem-

c)a)

kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]
- a kedvezmény számításánál figyelembe nem vehető, 13%-os-os mértékű 696.

- a 3,25%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]695.

- a 0%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]
694.

- 9,75%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]693.

- 19,5%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]
692.

szociális hozzájárulási adó alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]
A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított691.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételének időtartama690.

JOGCÍM KÓDÚ, TOVÁBB ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNYEK
A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓBÓL IGÉNYBE VEHETŐ, 06, 09, 10, 11XVI.
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C002AC001A
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B005AB004A

B003AB002A

B001A
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Az adatok forintban

utóneve

2208M-12

Családi neve

Természetes személy adószámaTermészetes személy adóazonosító jele

Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Oldalszám

__

Jelölje, ha a munkavállaló másik államban biztosított, és erről igazolással rendelkezik

alkalmazás minősége

  hó     napig  hó     naptól

napja(i)

összesen
napok számajellege

Az egyszerűsített foglalkoztatás

igényel
középfokú szakképzettséget
középfokú végzettséget vagy

tevékenysége legalább
keretében végzett

egyszerűsített foglalkoztatás
A természetes személy

adónemkód: 239
Közteher összege

összege
Kifizetett nettó munkabér

Ssz.

g)f)e)d)c)b)a)

A 700-715. sorok összesen adata716.

715.

714.

713.

712.

711.

710.

709.

708.

707.

706.

705.

704.

703.

702.

701.

700.

XVII. AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS CÉLJÁRA LÉTREHOZOTT MUNKAVISZONY ADATAI
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