Sor-
szám
Megnevezés
Összeg (Ft)6
1.
Személyi juttatások bruttó összege

2.
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége


b.) Az adózót terhelő – magánszemélyhez nem köthető – személyi jövedelemadó kötelezettség


c.) Előző évi elszámolási különbözet


Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)		(adónem kód: 103)

3.
a.) A foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 


b.) A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)


c.) A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)


d.) Határozat – járuléktartozás


Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető kötelezettség összesen (a+b+c+d)		(adónem kód: 125)

4.
Korkedvezmény-biztosítási járulék 		(adónem kód: 187)

5.
a.) A foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék


b.) A magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék


c.) Határozat – járuléktartozás 


Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (a+b+c)		(adónem kód: 188)

6.
a.) Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás		(adónem kód: 152)


b.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tételes egészségügyi hozzájárulás		(adónem kód: 153)


Egészségbiztosítási Alapot megillető egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)

7.
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával
rendelkezőre vonatkozó kötelezettség		(adónem kód: 186)

8.
Kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)		(adónem kód: 190)

9.
a.)	A magánszemélyt terhelő 11,1 % mértékű Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(2006-2007. évi önellenőrzések esetében)		(adónem kód: 192)


b.)	A magánszemélyt terhelő 15,0 % mértékű Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében1		(adónem kód: 195)


c.) A magánszemélyt terhelő 15,0 % mértékű Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és
nem nyugdíjas munkavállaló esetében		 			(adónem kód: 191)


d.) A magánszemélyt terhelő 11,1 % mértékű Ekho – nyugdíjas,
vagy járulékfizetési felső határ túllépése esetében		(adónem kód: 193)


e.) Az EGT államban biztosított személyt terhelő 9,5 %-os mértékű Ekho		(adónem kód: 197)


Magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e)

10.
a.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék


b.) 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék 


c.) Határozat – járuléktartozás 


2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó 
Egészségbiztosítási Alapot megillető kötelezettség összesen (a+b+c)		(adónem kód: 124)

11.
2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó munkaadói járulék		(adónem kód: 144)

12.
2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó munkavállalói járulék		(adónem kód: 145)

13.
a.)	2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó magánszemélyek különadója


b.)	Korábbi évek elszámolási különbözete


2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó 
magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b) 		(adónem kód:198)

14.
Önellenőrzési pótlék		(adónem kód: 215)

15.
Határozat – bírság		(adónem kód: 224, 226)

16.
Határozat – késedelmi pótlék		(adónem kód: 138)

17.
Munkáltatói táppénz hozzájárulás a megyei közigazgatási hivatalok határozata alapján 2 
		(adónem kód: 149)

18.
Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező 
munkavállalót érintő közteher							(adónem kód:239)

19.
Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag 
munkavállalót érintő közteher1							(adónem kód: 249)

20.
A magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez 
kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója					(adónem kód: 305)

21.
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető tagdíjfizetési kötelezettség 3


b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség 4


c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillető késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 5


Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendő fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)

22.
(Fenntartva évközi új adónem részére)

23.
(Fenntartva évközi új adónem részére)

24.
(Fenntartva évközi új adónem részére)

25.
Az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség összesen (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)















A feltüntetett adatok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek.

_______________________________,   ......... év  .....................................hó  .........nap


P.H.
…………………………………………………..
Aláírás



