AZ ADÓZÓ ADATAI

(családi-és utónév)

(adószám)

(a lakóhely adatai: település, utca, házszám)

(e-mail cím)

(postai irányítószám, település)

(telefonszám)

KÉRELEM
másodlagos szerződéses viszonyból származó jövedelem adóalap csökkentésére a
személyi jövedelemadó tájékoztatató jellegű kiszámításánál a tényleges költségek
érvényesítése miatt
_______ évre szóló
1. AZ ADÓFIZETŐ (KIFIZETŐ) ADATAI ÉS A MÁSODLAGOS SZERZŐDÉSES VISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ ADATOK
Családi-és
utónév illetve a
cég neve

Lakcím illetve székhely
(település, utca, házszám, postai
irányítószám)

Adószám

Jövedelem
jele

Jövedelem
( EUR-ban)

2. A MUNKAVÉGZÉSSEL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÉNYLEGES KÖLTSÉGEKRE
VONATKOZÓ ADATOK

2.a) A lakóhely és a munkahely közötti utazáskor keletkező tényleges utazási
költségek
A tömegközlekedési/saját szállítóeszközzel lebonyolított szállításért érvényesítem a utazási
költségeket az:
̶
általános lakóhely legközelebbi megállójától
̶
általános lakóhelytől
melynek címe __________________________________________________________
a munkavégzés helyéig:

Hónap

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
ÖSSZESEN

A kifizető
adószáma

Munkavégzés
helye

Tömegközlekedési
szállítóeszköz
Menetjegy
Típus
teljes
(vonat …)
összege

Saját szállítóeszköz
Megtett
km

Összeg

2.b) Szolgálati úton keletkezett tényleges utazási költségek
Érvényesítem a szolgálati úton keletkezett utazási költségeket:

Kifizetés
dátuma

A kifizető
adószáma

Munkavégzés
helye

Kezdő/
befejező
hely

Tömegközlekedési
Saját szállítóeszköz
szállítóeszköz
Típus Menetjegy
Autópálya-,
Megtett
(vonat
teljes
Összeg parkolási
km
díj
…)
összege

ÖSSZESEN

2.c) Tényleges szállásköltségek
Érvényesítem a szolgálati úton való elszállásolás tényleges költségeit:
A kifizető
adószáma

ÖSSZESEN

Munakvégzés helye

Vendégéjszakák
száma

Összeg (EUR-ban)

*****
Melékletek (dokumentumok összeírása, melyeket az adózó a kérelemhez mellékel):
1.
2.
3.
4.
5.

Kelt_____________________, ______________napján ___________________________
az adózó aláírása

FIGYELMEZTETŐ:
Az adóhatóság a személyi jövedelemadó évére (adóév) vonatkozó
tájékoztató jellegű
kiszámítás összeállításakor, csak azokat a kérelmeket fogja figyelembe venni, amelyek az
elmúlt adóévre folyó év február 5-ig lesznek érkeztetve. Ha a kérelem ajánlott küldeményként
lesz feladva, a kérelem benyújtása napjának az a nap számít, amikor a küldeményt feladták a
postán, ha a kérelmet hagyományos postai küldeményként adják fel, a pénzügyi
igazgatósághoz legkésőbb folyó év február 5-ig kell megérkeznie az elmúlt adóévre
vonatkozóan.

