HAVI BEVALLÁS
Monthly Declaration

2108INT_A

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
Nemzeti Adóés Vámhivatal
National Tax and
Customs Administration
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Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz
To be filed to the state tax and customs administration
Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
Bar code of the earlier, incorrect declaration
0A0001C002A

Adózó adószáma
Tax number of the taxpayer

0A0001C011A

ország 0A0001C012A
country

Non-Hungarian

0A0001C014A

utóneve 0A0001C008A
first name

0A0001C009A

Adózó/cég neve
Name of the taxpayer/company

0A0001C013A

0A0001C021A
Ügyintéző neve
Name of administrator

0A0001C022A
telefonszáma
telephone number

0A0001D001A

_ 0A0001D002A
2 0 2 1

2 0 2 1
év
from year

Bevallás jellege
Type of declaration

város/község
city/settlement

0A0001C015A közterület jellege 0A0001C016A
0A0001C018A
közterület neve
hsz. 0A0001C017A
ép.
lépcsőház 0A0001C019A
emelet 0A0001C020A
ajtó
name of public area
type of public area
No.
building
staircase
floor
door

Bevallási időszak
Period of the declaration

(C)

- azonosító száma 0A0001C005A
foreign ID number

Adózó/természetes személy családi neve 0A0001C006A
0A0001C007A
Surname of taxable person/natural person

0A0001C010A
külföldi cím

0A0001C003A

Külföldi vállalkozás - illetékessége szerinti állam
Resident state of the foreign entrepreneurship

0A0001C004A
Adózó adóazonosító jele
Tax identification code of the taxpayer

Székhely
Seat

0A0001C001A

hó
month

naptól
day

év
to year

hó
month

napig
day

0A0001D003A

A bevallásban érintett természetes személyek száma
Number of natural persons affected by this declaration

0A0001D004A

0A0001D005A

Jelölje, hogy a bevallást a Tbj. 87. § alapján nyújtja be
Indicate, if the Declaration is filed based on the Section 87 of the Tbj.

Az adatok/Data

A TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK
ÖSSZESÍTÉSE
SUMMARY OF DATA PER NATURAL PERSONS
a)

Ssz.

1.

2.
(D)

3.

4.

A szociális hozzájárulási adó összesen
(A 2108INT_M-03 2. sorok c oszlopainak együttese adata)
Total amount of social contribution tax
(total of 2108INT_M-03 lines 2, columns c)
A 303-as adónem kötelezettség összesen
(A 2108INT_M-03 10. sorok c oszlopainak együttes adata)
Total tax liability in 303 tax type
(total of 2108INT_M-03, lines 10 columns c)
A biztosítottól levont társadalombiztosítási járulék összesen
(A 2108INT_M-03 12. sorok c oszlopainak együttes adata)
Total amount of social security contribution deducted from the insured
person (Aggregate amount of columns “c” under lines 12 of the sheets
2108INT_M-03)
A természetes személyt terhelő, és a külföldi vállalkozás által
megfizetett társadalombiztosítási járulék összesen
(A 2108INT_M-03 14. sorok c oszlopainak együttes adata)
Total amount of social security contribution payable by natural person
and paid by the foreign enterprise
(Aggregate amount of columns “c” under lines 14 of the sheets
2108INT_M-03)

Adónemkód
Code of
tax type

forintban / in HUFs

b)

c)

0A0001E0001CA

ezer forintban
in thousand HUFs
d)

+/-1
kerekítéssel
rounded
to +/- 1
e)

0A0001E0001DA
0A0001E0001EA

258
ezer/thousand

0A0001E0002CA

0A0001E0002DA
0A0001E0002EA

303
ezer/thousand

0A0001E0003CA

0A0001E0003DA
0A0001E0003EA

407
ezer/thousand

0A0001E0004CA

0A0001E0004DA

0A0001E0004EA

406

ezer/thousand

2108INT_A-01

ÖNELLENŐRZÉS
SELF-CHECK

0B0001B001A
Adózó adószáma
Tax number of the taxpayer

(O)

0B0001B002A
Adózó adóazonosító jele
Tax identification code of the taxpayer

Ismételt önellenőrzés jelölése (x) / Indication of repeated self-check (x)

AZ ÖNELLENÖRZÉSSEL ÉRINTETT ADÓNEM MEGNEVEZÉSE
TAX TYPE INVOLVED IN SELF-CHECK
a)

Ssz.

0B0001C001A

Adónemkód
Code of
tax type

Kötelezettség alapjának
különbözete
Difference of the
liability base

Kötelezettség
különbözete
Difference of
the liability

+/-1
kerekítéssel
rounded
to +/- 1

b)

c)

d)

e)

0B0001D0001CA

1.

A szociális hozzájárulási adó (15,5%)
Social contribution tax (15.5%)

+/-

0B0001D0001EA

258
ezer/thousand

0B0001D0002CA

2.

A 303-as adónem kötelezettség
Tax liability in 303 tax type

+/-

0B0001D0002EA
ezer/thousand

0B0001D0003CA

4.

A biztosítottól levont társadalombiztosítási járulék (18,5%)
Social security contribution deducted from the insured
person (18.5%)
A természetes személyt terhelő, és a külföldi vállalkozás által
megfizetett társadalombiztosítási járulék (18,5%)
Social security contribution payable by natural person
and paid by the foreign enterprise (18.5%)

+/-

ezer/thousand

0B0001D0003DA
0B0001D0003EA

407
ezer/thousand

0B0001D0004CA

+/-

ezer/thousand

0B0001D0002DA

303

(A)

3.

0B0001D0001DA

ezer/thousand

0B0001D0004DA
0B0001D0004EA

406
ezer/thousand

ezer/thousand

0B0001D0005CA

5.

Önellenőrzési pótlék összege
Sum of self-check surcharge

+/-

215
ezer/thousand

EZ A LAP KIZÁRÓLAG ARRA A TERMÉSZETES SZEMÉLYRE VONATKOZÓAN TÖLTHETŐ KI, AKI ANYASÁGI
ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT, ILLETVE RÉSZESÜL ÉS A KORÁBBI KIFIZETŐJÉNÉL ISMÉTELTEN MUNKÁBA ÁLL!
THIS PAGE CAN BE FILLED IN WITH RESPECT TO NATURAL PERSONS ONLY WHO HAVE RECEIVED (OR HAVE
BEEN RECEIVING) MATERNITY ALLOWANCE AND ARE BACK TO WORK WITH THEIR FORMER
PAYERS/EMPLOYERS.

2108INT_A-02

Oldalszám
0CXXXXB001A
Page number

KÉRELEM / APPLICATION

a biztosítotti bejelentéssel nem érintett munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásához
for the issuance of a certificate necessary to claim tax allowance on entrants to the labour market
who are not to be reported to the tax authority for insurance purposes
Adószám
Tax number of the taxpayer
Ssz.
No.

0CXXXXB003A

Az anyasági ellátásban részesült, illetve részesülő munkaerőpiacra lépő személy adatai
Data related to the entrant to the labour market having received or is receiving maternity allowance
Adóazonosító jele
Tax identification code
Családi neve
Family name

Társadalombiztosítási
0CXXXXC0001BA
azonosító jele
Social security ID no.
utóneve
0CXXXXC0001EA
Given name

0CXXXXC0001AA

0CXXXXC0001CA
0CXXXXC0001DA

Születési családi neve
Family name at birth
1.

Adóazonosító jel
Tax identification code

0CXXXXB002A

0CXXXXC0001FA

utóneve
Given name

0CXXXXC0001GA

Anyja születési családi neve 0CXXXXC0001HA
Mother's family name at birth

utóneve
Given name

0CXXXXC0001IA

Születési helye
Place of birth

születési ideje 0CXXXXC0001KA
Date of birth

0CXXXXC0001JA

év/year

A kedvezményezett foglalkoztatás kezdete
Start date of the beneficiary employment

0CXXXXC0001LA

minősége
Code

hó/month

nap/day

0CXXXXC0001MA

Kérelmezem a természetes személyre vonatkozó, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után
érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez szükséges, a családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás kiállítását.
I wish to apply for the issuance of a certificate proving the entitlement to family allowance for at least three children to claim the
allowance available on natural person women raising three or more children, entering the labour market.
Adóazonosító jele
Tax identification code
Családi neve
Family name

2.

Társadalombiztosítási
0CXXXXC0002BA
azonosító jele
Social security ID no.
utóneve
0CXXXXC0002EA
Given name

0CXXXXC0002AA

0CXXXXC0002CA
0CXXXXC0002DA

Születési családi neve
Family name at birth

0CXXXXC0002FA

utóneve
Given name

0CXXXXC0002GA

Anyja születési családi neve 0CXXXXC0002HA
Mother's family name at birth

utóneve
Given name

0CXXXXC0002IA

Születési helye
Place of birth

születési ideje 0CXXXXC0002KA
Date of birth

0CXXXXC0002JA

év/year

A kedvezményezett foglalkoztatás kezdete
Start date of the beneficiary employment

0CXXXXC0002LA

minősége
Code

hó/month

nap/day

0CXXXXC0002MA

Kérelmezem a természetes személyre vonatkozó, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után
érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez szükséges, a családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás kiállítását.
I wish to apply for the issuance of a certificate proving the entitlement to family allowance for at least three children to claim the
allowance available on natural person women raising three or more children, entering the labour market.
Adóazonosító jele
Tax identification code
Családi neve
Family name

3.

Társadalombiztosítási
azonosító jele
Social security ID no.

0CXXXXC0003AA

0CXXXXC0003EA

0CXXXXC0003FA

utóneve
Given name

0CXXXXC0003GA

Anyja születési családi neve 0CXXXXC0003HA
Mother's family name at birth

utóneve
Given name

0CXXXXC0003IA

Születési helye
Place of birth

születési ideje 0CXXXXC0003KA
Date of birth

0CXXXXC0003JA

év/year

A kedvezményezett foglalkoztatás kezdete
Start date of the beneficiary employment

0CXXXXC0003LA

minősége
Code

0CXXXXC0002NA

0CXXXXC0003BA

utóneve
Given name

0CXXXXC0003CA
0CXXXXC0003DA

Születési családi neve
Family name at birth

0CXXXXC0001NA

hó/month

nap/day

0CXXXXC0003MA

Kérelmezem a természetes személyre vonatkozó, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után
érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez szükséges, a családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás kiállítását.
I wish to apply for the issuance of a certificate proving the entitlement to family allowance for at least three children to claim the
allowance available on natural person women raising three or more children, entering the labour market.

0CXXXXC0003NA

