Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről
(Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!)
Módosított
nyilatkozat

neve:
adóazonosító jele:

Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (adóazonosító jel hiányában születési helye, ideje, anyja leánykori neve, lakcíme).
( *Eltartotti minőség kódjai:1.Kedvezményezett eltartott 2.Eltartott 3.Felváltva gondozott gyermek 0.Kedvezménybe nem számító) Magzat esetén név adat helyett „magzat”-ot tüntessen fel!.
Eltartotti minőség*

Adóazonosító jel

Születési helye, ideje, anyja leánykori neve; lakcím

Jogosultság jogcíme**

Változás időpontja

Név:

.
.

.
.

.
.

Név:

.

.

.

.

.

Név:

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja!
( **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)

, vagy jogosultnak minősülő házastársammal/élettársammal közösen érvényesítem
1. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül
2. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló
kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe.
3. Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését.
4. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt
a) ………………… forint összegben kívánom igénybe venni.
b) …… fő kedvezményezett eltartott után kívánom igénybe venni, akik közül …… fő a bíróság döntése alapján egyenlő időszakokban, felváltva
gondozott gyermek. Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki!
A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:

A nyilatkozattétel időpontja:

.

II. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosultnak minősülő házastársa/ élettársa
neve és adóazonosító jele:
adóazonosító jel hiányában természetes azonosítói, lakcíme:
5. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy jogosultnak minősülő házastársam/élettársam az I. Blokkban meghatározott mértékben kéri a családi kedvezménynek az
adóelőleg-alapjából történő levonását.
nincs:
6. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van:
Kelt:
7. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:
III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban szereplő nyilatkozat figyelembevételével
állapítom meg.
A munkáltató, kifizető megnevezése, adószáma:
Cégszerű aláírás
Kelt:
IV. A II. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. Az I. Blokkban meghatározott összegű családi kedvezmény összegét a II. Blokkban
szereplő magánszemély adóelőlegének megállapítása során nem veszem figyelembe.
A munkáltató, kifizető megnevezése, adószáma:
Cégszerű aláírás
Kelt:
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