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Kérjük, hogy az adóbevallást olvasható, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! 

 

SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS AZ EGYÉB JÖVEDELEMBŐL 
SZÁRMAZÓ SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-ELŐLEG KIVETÉSÉRE 

 
1. ADÓBEVALLÁS STÁTUSZÁNAK JELE (írja be a megfelelő számot) 

 

(Csak az az adózó tölti ki, aki az adóbevallást 
az előírt határidő lejárta után nyújtja be, az 
adóbevallást önbevallásként teszi meg, vagy a 
határozat kiállítása előtt módosítja az 
adóbevallást) 

1; benyújtás határidő lejárta 
után                   

2; önbevallás,  

3; a benyújtott adóbevallás 
javítása, ha a határozatot még 
nem kézbesítették) 

 

 

2. A REZIDENS ADÓZÓ ADATAI 

 

 
3. A KIFIZETŐ ADATAI 

 

 
 

A kifizető sorszáma 
1.kifizető 2.. kifizető 3. kifizető 

1. 

Családi-és utónév, illetve 

cég 

   

2. 

Lakcím ill. székhely 

(település. utca, házszám, 

postai irányítószám) 

   

3. 

 

Ország 
   

           

(családi-és utónév)      (adószám)  

(a lakóhely adatai: település, utca, házszám)  (e-mail cím)  

              
(postai irányítószám, település)  (telefonszám)  

Rezidens ország (jelölje vagy írja be)  Szlovén Köztársaság egyéb:  
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4. 

Adószám vagy 

azonosítószám 

   

 

 

4. AZ EGYÉB JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ ADATOK 

  

A kifizetőnél kapott 

jövedelemre vonatkozó 

adatok a 3-as 

táblázatból  

 

A kifizetőnél kapott 

jövedelemre vonatkozó 

adatok a/az ______ 

sorszám alapján 

A kifizetőnél kapott 

jövedelemre vonatkozó 

adatok a/az ______ 

sorszám alapján  

A kifizetőnél kapott 

jövedelemre vonatkozó 

adatok a/az ______ 

sorszám alapján 

1. 

 

A jövedelemszerzés 

dátuma 

   

2. 

 

Havi kifizetés  

(ÉÉÉÉ.hh) 

   

3. Jövedelem típusa    

4. 

 
Jövedelem 
(EUR-ban) 

 

   

5. 

Adóalapot csökkentő 

tényleges költségek, 

illetve jövedelmek 

   

6. 

 

A 

személyijövedelemadó-

előleg kivetésekor 

érvényesítem a 

személyijövedelemadó-

sávban foglalt adókulcs 

használatát, valamint a 

jelen adóbevallás 6. 

pontjában szereplő 

kedvezményeket 

 

 

IGEN 

 

 

IGEN 

 

 

IGEN 

7. 

 

Jövedelmet kifizető 

állami/nemzetközi 

szervezet 

  
 

 

8. 

A kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló 
nemzetközi 
megállapodás alapján 
érvényesítem a külföldi 
adólevonást (EUR) 
(csak a rezidens tölti ki) 

 

   

9. 

Külföldi adólevonás a 
ZDoh-2 szerint (EUR-
ban) 

(csak a rezidens tölti ki) 

   

10. 

A jövedelem kettős 
adóztatás elkerüléséről 
szóló nemzetközi 
megállapodás alapján 
érvényesítem a 
személyijövedelemadó 
megfizetése alóli 

IGEN IGEN IGEN 
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mentességet (csak a 
nem-rezidens tölti ki) 

 

11. 

Igazolom, hogy 
(csak a nem-rezidens 
tölti ki): 

 

a) nem vagyok 
rezidens (kötelező 
melléklet) 

b) az egyéb jövedelem 

nem tartozik a 

vállalkozási 
egységhez vagy 

állandó bázishoz, 

mellyel a Szlovén 

Köztársaságban 

rendelkezem 

a) nem vagyok 
rezidens (kötelező 
melléklet) 

az egyéb jövedelem 

nem tartozik a 

vállalkozási 

egységhez vagy 

állandó bázishoz, 

mellyel a Szlovén 

Köztársaságban 

rendelkezem 

a) nem vagyok 
rezidens (kötelező 
melléklet) 

b) az egyéb jövedelem 

nem tartozik a 

vállalkozási 

egységhez vagy 

állandó bázishoz, 

mellyel a Szlovén 

Köztársaságban 

rendelkezem 

 

5. AZ ADÓALAPOT CSÖKKENTŐ TÉNYLEGES KÖLTSÉGEK, ILLETVE JÖVEDELMEK 

LEBONTÁSA 

 

 

 

 

A kifizető sorszáma a 

2-es táblázatból 

Kifizetőnél kapott 

jövedelem a/az 

________sorszám alapján 

Kifizetőnél kapott 

jövedelem a/az 

_______sorszám alapján 

Kifizetőnél kapott 

jövedelem a/az a 

_____sorszám alapján 

__________ 

1. 

 

 
Költségek/jövedelmek 
lebontása (leírás) 

 

   

Összeg (EUR-ban)    

A jövedelem kódja    

2. 

 

 
Költségek/jövedelmek 
lebontása (leírás) 
 

 

   

Összeg (EUR-ban)     

A jövedelem kódja    

3. 

 
Költségek/jövedelmek 
lebontása (leírás) 

 

   

Összeg (EUR-ban    

 A jövedelem kódja    

4. 

 
Költségek/jövedelmek 
lebontása (leírás) 

 

   

Összeg (EUR-ban)    

A jövedelem kódja    

5. 

 
Költségek/jövedelmek 
lebontása (leírás) 

 

   

Összeg (EUR-ban)    

A jövedelem kódja    

6. 

 
Költségek/jövedelmek 
lebontása (leírás) 

 

   



4 
MF-FURS obr. DOHDRU št. 1 

 

Összeg (EUR-ban    

A jövedelem kódja    

7. 

 
Költségek/jövedelmek 
lebontása (leírás) 

 

   

Összeg (EUR-ban)    

A jövedelem kódja    

 

6. KEDVEZMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ EGYÉB JÖVEDELEMBŐL SZÁRMAZÓ 

SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-ELŐLEG KIVETÉSEKOR (a leírt kedvezményeket az a 

rezidens érvényesítheti, aki rendszeresen havonta egyéb jövedelmet kap azzal a feltétellel, 

hogy nem kap egyéb jövedelmet, amelynél már figyelembe veszik a folytatásban leírt 

kedvezményeket) 

 

Az alábbi kedvezményeket érvényesítem (jelölje be a megfelelőt): 

 Személyes kedvezményt 100%-os testi fogyatékkal élő adózó után 

 eltartott családtagok utáni külön kedvezményt 

 

Az eltartott családtagok adatai 

Sorsz. Családi –és utónév Születési év Adószám 
Rokoni 

viszony* 

     

     

     

     

* Rokoni viszony 
A1 – gyerek 18 éves korig, 
A2  – gyerek 18 éves kortól 26 éves korig, aki középiskolai, felsőfokú vagy egyetemi tanulmányokat folytat, 
A3 – 26 éven felüli gyerek, ha a tanulmányok folytatására 26 éves korig iratkozik be és legfeljebb a főiskolai, 
egyetemi tanulmányok beiratkozása napjától számított 6 évre, és legfeljebb a posztgraduális tanulmányok 
folytatására való beiratkozás napjától számított 4 évre, 
A4 – 18 éven felüli gyerek, aki nem folytat tanulmányokat és munkaképes, ha be van jelentve a 
foglalkoztatásügyi hivatalnál, 
A5 – különleges ápolást és védelmet igénylő gyerek, aki A szülők védelméről és családi juttatásokól szóló 
törvény értelmében jogosult a gyerekápolási segélyre vagy a Nyugdíj- és Rokkantbiztosításról szóló törvény 
alapján jogosult a segítségnyújtási és kiszolgálási segélyre, 
B1 – az a gyerek, aki a Fogyatékossággal élő személyek társadalmi bevonásáról szóló törvény alapján 

rokkant státusszal rendelkezik és tanulmányait középfokon vagy felsőfokon folytatja, életkortól függetlenül. 

B2 – az a gyerek, aki a Fogyatékossággal élő személyek társadalmi bevonásáról szóló törvény alapján 
rokkant státusszal rendelkezik és nem folytat tanulmányokat, életkortól függetlenül. 
C – házastárs vagy élettárs, aki nem áll munkaviszonyban és nem folytat tevékenységet, 
D – az adózó szülei vagy örökbefogadói. 

 

7. MELLÉKLETEK 
 
Mellékletek (az adózó által az adóbevalláshoz mellékelt dokumentumok, illetve bizonylatok listája): 

 
1. Mellékelem adóügyi illetékesség szerinti rezidensi igazolásomat, melyet 

_______________________ illetékes hatóság adott ki _________ án/én, és amely igazolja, 
hogy a Szlovén Köztársaság és _________________között kötött, a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés rendelkezései alapján ______________ 
rezidense vagyok (ez csak a nem-rezidensekre vonatkozik). 

2.  
3.  

Kelt. _____________________, ________________napján      ____________________ 
                                                                                                                        Az adózó aláírása 


