Adatlap 2019
A munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről,
az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az adóév folyamán ismételten elhelyezkedik (munkaviszonyt létesít), illetve olyan új
tagsági jogviszonyt létesít, amelyben személyes közreműködésére tekintettel bevételhez jut, ezt az adatlapot (másolatát) feltétlenül adja
át új munkáltatójának, illetve a társas vállalkozásának az adóelőleg számításához. Kérjük vegye figyelembe, hogy az új munkáltatójától
kapott igazolás együttesen tartalmazhatja az egész év során szerzett jövedelmének adatait. Abban az esetben, ha újabb munkaviszonyt,
tagsági viszonyt nem létesít, az ezen az adatlapon szereplő adatoknak kell a 19SZJA jelű bevallásában szerepelnie. Ha az adatlapot
kiállító munkáltatótól származó jövedelmein kívül más adóköteles jövedelmet is szerzett, akkor a 19SZJA jelű bevallásában annak is
szerepelnie kell. Az Adatlap adattartalma segítségére lesz az adóbevallási tervezet adatainak áttekintésében.
Figyelem! Az Adatlap 2019 sorainak számozása eltérhet a 19SZJA jelű bevallás sorainak számozásától!

A munkáltató (kifizető) neve
címe
adószáma
A munkavállaló (tag) neve
adóazonosító jele
születési ideje

helye

címe
A munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésének időpontja
Korábbi munkáltatótól (társas vállalkozástól), más
kifizetőtől származó jövedelem is szerepel az adatlapon (I/N)

I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK (BEVÉTELEK)
Bevétel
b

a

Költség
c

Jövedelem
d

1. Munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíj nélkül
2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

*

3. Külszolgálatért kapott jövedelem

*

4. Más bérjövedelem
5. Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek
6. Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

*

7. Önálló tevékenységből származó jövedelem

*

8.

A 7. sorból az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem

14. Egyéb jogcímen kapott jövedelem
16.

A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott, de a külföldön
megfizetett adó beszámításával belföldön is adóköteles jövedelem

17. A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem
18. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege
b
65. Levont adóelőleg összege

*

0 - Nem adott nyilatkozatot.
1 - 10% költséghányadról nyilatkozott.
2 - Szja. tv. 3. sz. melléklete II. fejezete szerinti bizonylat nélkül elszámolható költség levonásáról nyilatkozott.
3 - Tételes költségelszámolásról nyilatkozott.

Adatlap 2019
Munkáltató adószáma

Munkavállaló adóazonosító jele

II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK
A kifizetés alapjául
szolgáló bruttó összeg

a

Az adó alapja

b

c

Az adóalapot
terhelő adó
d

A levont adó
e

165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója
167. Osztalék címén megszerzett jövedelem és adója
168. A privatizációs lízing jövedelme és adója
173. A vállalkozásból kivont jövedelem és adója
175. Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója
A jövedelem megnevezése
176. A külön adózó jövedelmek és adójuk összege
67. Levont (forrás)adó összege

III. EGYÉB ADATOK

a

b

610. Az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett családi kedvezmény összege

**

611. Az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett első házasok kedvezményének összege

***

45. Az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett súlyos fogyatékosság miatti adókedvezmény összege
Jogosultság kezdete

vége

55. A bevételből levont érdekképviseleti tagdíj
56. A 2019-ban kifizetett osztalékelőleg

Az osztalékelőlegből levont adó

57. A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem

** 1 - Egyedül érvényesített.

2 - Közösen érvényesített.

*** 1 - Egyedül érvényesített.

2 - Házastárssal, bejegyzett élettárssal közösen érvényesített.
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IV. CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Hónapok

Megállapított
egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulék összege

Járulékalapot képező
jövedelem
(a)

(b)

Évközben érvényesített
családi járulékkedvezmény
összege

Levont egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulék összege

(c)

(d)

1. Január
2. Február
3. Március
4. Április
5. Május
6. Június
7. Július
8. Augusztus
9. Szeptember
10. Október
11. November
12. December
13. ÖSSZESEN:

Feljegyzések

Az Adatlapot átvettem.
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