BEVALLÁS / TAX RETURN

vonalkód helye
Place of barcode

Külföldi illetőségű előadóművészek, külföldi stábtagok személyi jövedelemadó,
szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás bevallása
on the personal income tax, social contribution tax and
health care contribution of foreign art performers and foreign crew members

Nemzeti Adóés Vámhivatal

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz
It shall be submitted to the national tax and customs authority

National Tax and
Customs Administration
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(B)

2 0

Beérkezés dátuma
Date of receipt

2 0
év
year

Átvevő kódja
Code of recipient

Code of the recipient organization

átvevő aláírása
Recipient's signature
Adózó adóazonosító jele (kitöltendő, ha Ön rendelkezik vele)
Tax identification code of the private person (fill it if you have your own code)

Adózó/magánszemély családi neve

utóneve
forename

Tax payer's/private person's surname

születési családi neve
surname at birth
Születésének időpontja
Date of birth

utóneve
forename

year

month

day

helye
place of birth

illetősége
tax residence

Anyja születési családi és utóneve
Mother's surname and forename
Hatósági igazolvány típusa
Type of identification document

száma
serial number

Magyarországról történő távozásának tervezett időpontja
Date of planned leave from Hungary

Bevallás jellege
Type of declaration

2 0
(C)

hó
nap
month day

Átvevő szervezet kódja

(A) TO BE FILLED IN BY THE AUTHORITY!
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Postára adás dátuma
Posted on

év
year

hó
month

nap
day

Fill it if you want to correct
your earlier tax return

A helyesbítéssel/önellenőrzéssel érintett bevallás vonalkódja
Barcode of self-audited/corrected tax return

Name of the legal representative (e.g. parent, guardian)
Törvényes képviselő (szülő, gyám)/

adóazonosító jele
tax identification code

Meghatalmazott neve (könyvelő, ügyvéd)
or the proxy (e.g. accountant, attorney). Mark with an X!
(E)

Születésének időpontja
Date of birth
year
Címe
külföldi cím
Address
Non-Hungarian

month

day

közterület neve
name of public area

helye
place of birth
ország
country

telefonszáma
telephone number
város/község
city/settlement

közterület jellege
type of public area

hsz.
No.

ép.
building

lépcsőház
staircase

em.
floor

ajtó
door

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Being aware of my responsibility I declare that the data given are true.

P.H.

2 0
helység
place

év
year

hó
nap
month day

place
of stamp

adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása
signature of tax payer, legal representative or proxy

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása
Countersigned by
(F)

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles
adószakértő neve / Name of tax advisor,
tax counsellor or certified tax counsellor
Adóazonosító száma
Tax identification code
Igazolvány száma
Serial number of identity document

Meghatalmazás csatolásának
jelölése
Indication
of attached authorization

BEVALLÁS / TAX RETURN

01

a személyi jövedelemadóról, szociális hozzájárulási adóról
és egészségügyi hozzájárulásról
on personal income tax, social contribution tax and health care contribution

Adózó neve
Tax payer's name

adóazonosító jele
tax identification code

1. A magánszemély jövedelmének összege
The amount of the private person's income

2.

Ft

A magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadó
Private person's personal income tax liability

2019.01.01-től megszerzett jövedelmet terhelő
szociális hozzájárulási adó
3. (2019.06.30-ig 19,5%, 2019.07.01-től 17,5%)
Private person's social contribution tax
Period after 1st of January 2019
(19.5% until 30th June 2019, 17.5% since 1st July 2019)
4. 2018.12.31-ig megszerzett jövedelmet terhelő
14%-os egészségügyi hozzájárulás
Private person's 14% health care contribution
Period before 31st of December 2018
A jövedelmet juttató személy(ek) adatai
Név / Name
(a)

(A)

Ft

Adónemkód: 103
Tax type: 103

Ft

Adónemkód: 258
Tax type: 258

Ft

Adónemkód: 152
Tax type: 152

/ Data of the payer(s) of the income
Cím (székhely) / Address (seat)
(b)

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

19.

20.

20.

21.

21.

22.

22.

ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET

02

a személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás önellenőrzéséről
Annex on personal income tax, social contribution tax and health care contribution self-audit

Adózó neve
Tax payer's name

(O)

adóazonosító jele
tax identification code

Jelölje X-szel, ha a bevallása ismételt önellenőrzésnek minősül
Indication of repeated self-audit

Mark this box if you want to correct
your earlier self-audited tax return

Önellenőrzés / Self-audit
Ssz.
No.

1.

Megnevezés / Name
(a)

4.

Adózó javára mutatkozó különbözet
Difference in favour of tax payer
(e)

Tax type: 103

Tax type: 258

Egészségügyi hozzájárulás
Health care contribution
Adónemkód: 152

Ssz.
No.

Adózó terhére mutatkozó különbözet
Difference in debit of tax payer
(d)

Szociális hozzájárulási adó
Social contribution tax
Adónemkód: 258

3.

Módosított adatok
Modified data
(c)

Személyi jövedelemadó
Personal income tax
Adónemkód: 103

2.

Eredeti adatok
Original data
(b)

Tax type: 152

Kötelezettség összege
The amount of tax liability
(b)

Megnevezés / Name
(a)
Az önellenőrzési pótlék összege
Sum of self-audit surcharge
Adónemkód: 215

Tax type: 215

+

