
ADÓNYILATKOZAT 

 

Ön akkor tehet eleget adónyilatkozattal történő adókötelezettségének, ha: 

 A 2014. évben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól (adóelőleget megállapító 

munkáltatónak kell tekinteni azt a kifizetőt is, amely a magánszemély részére bért fizet ki, 

valamint a személyes közreműködés ellenértékét kifizető társas vállalkozást is), kifizetőtől 

szerzett jövedelmet; 

 az adóelőleget megállapító munkáltató(k) által levont adó, adóelőleg, és a ténylegesen 

fizetendő adó különbözete az adóévben az 1 000 Ft-ot nem haladja meg; 

 az adóévben az előző pontba nem tartozó kifizető(k) az adót hiánytalanul levontá(k); 

 költséget (kivéve a 10% költséghányadot) az adóelőleg megállapítása során nem 

számolt/számol el; 

 az adóévben belföldi illetőségű volt; 

 az adóévben nem érvényesített családi járulékkedvezményt
1
; 

 az adóévben nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az 

adóév egészében szüneteltette; 

 mezőgazdasági őstermelőként nem köteles adóbevallás benyújtására, és nem él a 

nemleges nyilatkozat benyújtásával; 

 az adóévben nem választotta fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást; 

 az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót Önnek az adóbevallásban 

kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából 

származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet; 

 az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást 

Önnek kell, kellett megfizetnie; 

 az adóévben a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést; 

 az adóévben nem szerzett külföldön (is) adóztatható jövedelmet; 

 az adóévben nem kapott osztalékelőleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójával 

szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el (a 

14M30-as igazolás 49. sorában nem szerepel adat); 

 az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-

előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad, továbbá 

 az adóelőleg megállapítása során az összevont adóalapjából családi kedvezményt – 

megosztás nélkül – (14M30-as igazolás 610. sora), az adóból súlyos fogyatékosság miatti 

adókedvezményt (14M30-as igazolás 43. sora) 

 egyáltalán nem érvényesített, 

 csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, 

 több adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, és 

- Önnek nem állt fent párhuzamosan munkaviszonya a több adóelőleget megállapító 

munkáltatójával, 

- Ön a korábbi munkaviszony megszűnésekor, a munkáltatójától kapott adatlapot a 

következő munkáltatója számára átadta, 

- a későbbi munkáltató az adó, adóelőleg megállapításakor, a kedvezmények 

figyelembevételekor a korábbi munkáltató által igazolt adatokat is figyelembe vette, 

azzal, hogy 

 az adóelőleg levonásánál figyelembe vett összeggel megegyező összegű családi 

kedvezményt, súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt érvényesített. 

                                                           
1
 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 évi 

LXXX. törvény (Tbj.) 51/B. § 


