
JÖVEDELEMIGAZOLÁS 
 
 

 
I.  Alulírott     ……………………………….……………………………………….…  

    ………, ………………………………………. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy 

 

 

- egyéni vállalkozó vagyok                              - igen          - nem       

- mezőgazdasági őstermelő vagyok                             - igen          - nem 

- egyszerűsített vállalkozói adót fizetek                            - igen          - nem 

- egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást fizetek    - igen          - nem 

                                                                                                (a megfelelő aláhúzandó) 

                                                                            

                                                                                  …………………………………. 

                                                                                                        aláírás 

 

II. (könyvelő tölti ki!) 

 

…………………………………….. …………, ……………………………. szám alatti lakos  

 

 

 

_____. évi bevétele (bruttó):                                                                    .…………………  Ft. 

_____. január – ______. _______________ hónap bevétele (bruttó):    ………………….   Ft. 

 

 

Az 1993. évi III. törvény  4. § (1) bekezdés a) pontja alapján:  

„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, 

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

Elismert költségnek minősül: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Elismert költségnek minősül 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.” 
 

 

 

 

 



 

Fentiek alapján  
 
Elismert költség: 
 
                                                                        ________. év          ___ év __ hó- ___ év ___ hó      
                                                                                               vonatkozásában 
- személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 

  elismert költségnek minősülő igazolt kiadások …………….. Ft …………….. Ft 

- fizetett tartásdíj:     …………….. Ft         …………….. Ft 

 

 

 

Befizetési kötelezettség: 
                                

                                                                   ________. év          ___ év __ hó- ___ év ___ hó                                                                                                  
                                                                  vonatkozásában 

 
- személyi jövedelemadó:    ..…………… Ft          …………….. Ft 

- egyszerűsített vállalkozási adó:   ..…………… Ft          …………….. Ft 

- magánszemélyt terhelő egyszerűsített  

   közteherviselési hozzájárulás:   ...…………… Ft         …………….. Ft 

- egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék: ..……………. Ft         …………….. Ft 

- egészségügyi szolgáltatási járulék:   ...…………… Ft         …………….. Ft 

- nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék:  ..……………. Ft         …………….. Ft 

- munkavállalói járulék:    ..……………. Ft         …………….. Ft 

 

 

Fentiek alapján nevezett: 

-  _____. évi                                Szt. 4. § (1) bekezdés szerinti jövedelme: …….…………  Ft 

-  _____ év ___ hó- ___ hó         Szt. 4. § (1) bekezdés szerinti jövedelme:  ...…………….  Ft 

 

 

 

……………………….., ………………………… 

                                                                                  

                                                                          ………………………… 

                                                                                       aláírás 

 

              P. H. 

 


