2108INT_M

TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
SUMMARY PER NATURAL PERSONS

a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére
a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról
on Social Contribution Tax, Contributions and Other Data for Subjects
as per Section 87 of Act CXXII of 2019
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Adózó adószáma
Tax number of the taxpayer

0A0001C001A

Adózó adóazonosító jele
Tax identification code

0A0001C003A

Külföldi vállalkozás
- illetékessége szerinti állam
Resident state of the foreign entrepreneurship
- azonosító száma
0A0001C004A
foreign ID number

Adózó/természetes személy családi neve 0A0001C005A
0A0001C006A
Surname of taxable person/natural person
Adózó/cég neve
Name of the taxpayer/company

utóneve 0A0001C007A
first name

0A0001C008A

Természetes személy adóazonosító jele
Tax identification code of the natural person
Családi neve
Family name

0A0001C009A

neme
sex

állampolgársága
citizenship

0A0001C010A

0A0001C012A
0A0001C013A

utóneve
given name

0A0001C014A

Születési családi neve
Family name at birth

0A0001C015A

utóneve
given name

0A0001C016A

Anyja születési családi neve
Mother's family name at birth

0A0001C017A

utóneve
given name

0A0001C018A

Születési helye
Place of birth

0A0001C019A

születési ideje
Date of birth

0A0001C020A
év
year

(C)

0A0001C002A

A természetes személy társadalombiztosítási azonosító jele
Social insurance identification number of the natural person

0A0001D001A

hó
m

nap
day

0A0001C011A

2108INT_M-03
Adózó adószáma
Tax number of the taxpayer

Oldalszám
Page No.

Külföldi vállalkozás
- illetékessége szerinti állam
Resident state of the foreign entrepreneurship
- azonosító száma
foreign ID number

(A)

0BXXXXB003A

0BXXXXB004A

0BXXXXB005A

Természetes személy adóazonosító jele
Tax identification code of the natural person
Családi neve
Family name

Adózó adóazonosító jele
Tax identification code

0BXXXXB002A

0BXXXXB001A

0BXXXXB006A

utóneve
given name

0BXXXXB007A
0BXXXXB008A

A biztosítási jogviszony időtartama
Period of insured status

0BXXXXC001A

A jogviszony kezdő időpontja, sorszáma
Starting date of the insured status, serial number

0BXXXXC003A

Járulékalapot képező jövedelem nélküli időszak
Period with no income to form base of contribution payment

0BXXXXC005A

0BXXXXB009A

_ 0BXXXXC002A
_

0BXXXXC004A

_ 0BXXXXC006A

Az adatok forintban
Data in HUFs
Ssz.
(B)

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRA VONATKOZÓ ADATOK
DATA RELATED TO SOCIAL CONTRIBUTION TAX
a)

1.

A szociális hozzájárulási adó alapja
Base of the social contribution tax

2.

Az 1. sorból számított szociális hozzájárulási adó összege (15,5%)
The amount of social contribution tax calculated from Line 1 (15,5%)

Ssz.

A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI
DATA OF CONTRIBUTION RELATED PAYMENTS

Adónemkód
Code of tax type
b)

c)
0BXXXXD0001CA

0BXXXXD0002CA

258

a)

Adónemkód
Code of tax type
b)

c)
0BXXXXE0009CA

9.

A járulék alapja
Base for the total contribution

10.

A 9. sor összegéből számított, 18,5%-os mértékű járulék összege
Amount of contribution at 18.5% rate calculated from the sum of line 9

11.

A biztosítottól levont társadalombiztosítási járulék alapja
Base of the social security contribution deducted from the insured person

12.

A 11. sor összegéből számított 18,5%-os mértékű társadalombiztosítási
járulék összege
Amount of the 18.5% social security contribution calculated from the amount
indicated in the line 11

0BXXXXE0013CA

13.

A természetes személyt terhelő, és a külföldi vállalkozás által megfizetett
társadalombiztosítási járulék alapja
Base of the social security contribution payable by natural person and paid by the
foreign enterprise

0BXXXXE0014CA

14.

A 13. sor összegéből számított 18,5%-os mértékű társadalombiztosítási járulék
összege
Amount of the 18.5% social security contribution calculated from the amount
indicated in the line 13

(C)

0BXXXXE0010CA

303
0BXXXXE0011CA

0BXXXXE0012CA

407

406

