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

 
_______________ ÉVI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS  ÉRTÉKPAPÍROK ÉS 

EGYÉB RÉSZESEDÉSEK, VALAMINT BEFEKTETÉSI JEGYEK 
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG,  

illetve ingatlanok átruházásából származó nyereség csökkentésének 
érvényesítése 

 ingatlan átruházása miatti veszteségért 

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 nyújtja be, vagy a határozat kézbesítése 

előtt módosítja az adóbevallást. 

1; benyújtás határidő lejárta után,    
2; önbevallás,  
3; a benyújtott adóbevallás javítása, ha a 
határozatot még nem kézbesítették. 

 

 

 

 
 

2. AZ ADÓZÓ ADATAI 

 
3. ADATOK AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSEK VALAMINT BEFEKTETÉSI 

JEGYEK ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSHOZ   
 
  Mellékelem: 

Összeírólap típusa Szám 

értékpapírra illetve befektetési jegyre vonatkozó összeírólap 

 
 

rövid lejáratú ügyletekre vonatkozó értékpapír összeírólap  

a gazdálkodásról szóló szerződés alapján értékpapírkereskedő társaságnál kezelt 

értékpapírra vonatkozó össszeírólap 
 

rövid lejáratú ügyletekre vonatkozó értékpapír összeírólap, melyet a gazdálkodásról szóló 

szerződés alapján értékpapírkereskedő társaságnál kezelnek 
 

gazdasági társaságokban, szövetkezetekben és más szervezeti egységeknél lévő 

részesedésre vonatkozó összeírólap 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

          

(vezetéknév utónév) (adószám)  

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

              

(postai irányítószám, település)  (telefonszám)  

Rezidens ország (jelölje be vagy írja be):  Szlovén Köztársaság egyéb:  
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4. JÖVEDELEMADÓFIZETÉS ALÓLI MENTESSÉG RÉSZESEDÉS ÁTRUHÁZÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ TŐKENYERESÉG UTÁN, MELYET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY 96. CIKKE MÁSODIK BEKEZDÉSE 5. PONTJA ALAPJÁN KOCKÁZATI 
TŐKEBEFEKTETÉSSEL SZEREZTEK MEG (ZDoh-2) 

 
Érvényesítem a ZDoh-2 96. cikk második bekezdés 5. pontjában foglalt adómentességet: 

 Igen 
 Nem   
 

Alulírott kijelentem: 
 hogy átruháztam a kockáztati tőkebefektetéssel szerzett üzletrészt (befektetés a társaság 

törzstőkéjének felemelése formájában az adózó üzletrészével vagy gazdasági társaság 
alapításával) a kockázatitőke-társaságban, amelyet kockázatitőketársaságokról szóló 
törvény alapján alapítottak, amely a kockázatitőke-társaságokat szabályozza, és ennek 
a társaságnak kockázatitőke-társaság státusza volt a teljes időszak alatt, amikor az adózó 
ilyen részesedéssel rendelkezett. 

 
5. POZITÍV ADÓALAP CSÖKKENTÉS ÁTHOZOTT VESZTESÉGÉRT (ZDoh-2 97. cikk 

harmadik bekezdés) 

Sorsz. Határozat száma Határozat dátuma Adóhivatal Veszteség 

(EUR-ban 

centekben 

kifejezve) 

     

     

     

     

 
6. POZITÍV ADÓALAP, ILLETVE NYERESÉG CSÖKKENTÉS INGATLAN ÁTRUHÁZÁSÁBÓL 

SZÁRMAZÓ VESZTESÉGÉRT 
Sorsz. Adóbevallás 

dátuma 

Határozat száma Veszteség 

(EUR-ban 

centekben 

kifejezve) 

Nyereség 

(EUR-ban 

centekben 

kifejezve) 

Kivetett 
jövedelemadó 

(EUR-ban 

centekben 

kifejezve) 

      

      

      

      

      

      

 
7. KÜLFÖLDÖN FIZETETT ADÓLEVONÁS, ILLETVE MENTESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE  

Sorsz. 
A tőke jelölése, amelyből  a külföldön 

kapott nyereséget termelték* 

Külföldi adó 

(EUR-ban, centekben) 
Ország 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

6.    

7.    

 
8. UTÓLAGOS BEFIZETÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, A ZDoh-2 98. CIKKE HETEDIK BEKEZDÉSE 

4. PONTJA SZERINT  
 

Érvényesítem a ZDoh-2 98. cikk hetedik bekezdése 4. pontjában foglalt költségeket: 
 Igen 
 Nem   

 
A társaság megalapítását követő, utólagos befizetések összege és dátuma, amelyeket a 
társasági szerződéssel összhangban fizettek be, és az átruházás előtt a társasági tagnak nem 
fizettek vissza és nem keletkezett kötelezettség azok visszafizetésére: 
 

A társaság megnevezése Az utólagos befizetés 
dátuma 

Összeg (EUR-
ban, 
centekben) 

   
   
   
   
   
   

 

9. JÖVEDELEMADÓ CSÖKKENTÉS ILLETVE FIZETÉS ALÓLI MENTESSÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS 
MÁS RÉSZESEDÉSEK, VALAMINT BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 
NYERESÉGÉRT A JÖVEDELEM KETTŐS ADÓZTATÁSA ELKERÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ 
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN 

Alulírott érvényesítem a jövedelemadó csökkentést illetve mentességet az értékpapírok és más 
részesedések, valamint befektetési jegyek átruházásából származó nyereségért a Szlovén 
Köztársaság és __________________ között kötött, a Jövedelem kettős adóztatása 
elkerüléséről szóló nemzetközi megállapodás  _________cikk _________bekezdése alapján, 
valamint igazolom, hogy a Szlovén Köztársaság és  _________________ között kötött, a 
Jövedelem kettős adóztatása elkerüléséről szóló nemzetközi megállapodás rendelkezése 
értelmében _____________________ rezidense vagyok. 
 
Melléklem a ______________ kelt, illetékes hatósági szerv által kiállított adóilletékességi 
rezidensi státuszról szóló igazolást, melyből kiderül, hogy a Szlovén Köztársaság és 
__________________ _____ között kötött, a Jövedelem kettős adóztatása elkerüléséről szóló 
nemzetközi megállapodás értelmében __________________ rezidense vagyok. 

 
 

10. MELLÉKLETEK 
 

Mellékletek (az adózó által a bevalláshoz mellékelt dokumentumok, illetve bizonylatok listája): 

 
1.  

2.  

3.  

 
 
Kelt,  _____________________, dne_________________-án/-én__________________________ 
 Adózó aláírása 
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AZ ADÓZÓ CSALÁDI- ÉS UTÓNEVE: _________________                                                                                                                                                  
ADÓSZÁM: __________________________ 

 
ÉRTÉKPAPÍR, ILLETVE BERUHÁZÁSI JEGY ÖSSZEÍRÓLAP  

ISIN-KÓD, KERESKEDELMI KÓD VAGY AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE ___________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Sorsz. 
Megszerzés 

dátuma 

Megszerzés 
módja* 

 

Mennyis
ég 

Beszerzési érték 
megszerzéskor 
(egységenként) 

Örökség, 
ajándék után 
fizetett adó 

Átruházás dátuma  
É.p. átruházott 
mennyisége 

É.p. tartalék 
Átruházási érték 
(egységenként) 

Második bekezdés 
szerinti szabály a 
ZDoh-2 97. cikk 

ötödik bekezdésével 
kapcsolatban 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

**A pozitív adóalap- csökkentés feltételei teljesültek a második bekezdés alapján a ZDoh-2 97. cikk ötödik bekezdésével kapcsolatban (IGEN-t vagy NEM-et kell beírni). 
 

 
 
 
                                                           

 
 

Kelt ____________, __________-án/-én  Az adózó aláírása 
 
 

Az összeget EUR-ban, centekben 
kell beírni 

Külföldön fizetett adó IGEN NEM 
Veszteség átruházás a ZDoh-2 97. cikke harmadik bekezdése 
alapján 

IGEN NEM 

Üzletrész átruházás, mely külföldön üzletrész cserével lett 
megszerezve a 90/434/EGK irányelve alapján 

IGEN NEM 

A mentességet a ZDoh-2 96. cikk 5. pont második bekezdése 
alapján érvényesítem 

IGEN NEM 

 * Megszerzés módja:   
A tőkebetét, E tőkecsere a társaság státuszbeli változásakor 
B vétel, F  örökség, 

C  a társaság tőkéjének emelése az adózó 
saját eszközeivel, 

G  
ajándék, 

D  
a társaság tőkéjének emelése a 
társaság eszközeivel 

H egyéb. 
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AZ ADÓZÓ CSALÁDI- ÉS UTÓNEVE: _________________                                                                                                                                                  
ADÓSZÁM: __________________________ 

 
ÖSSZEÍRÓLAP RÖVID LEJÁRATÚ ÜGYLETEK ÉRTÉKPAPÍRJAIRÓL, 

ISIN-KÓD, KERESKEDELMI KÓD VAGY AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE ____________________________ 
 

 
 

Sorsz. Megszerzés 
dátuma 

É.p. 
megszerzésé
nek módja* 

 

Beszerzési érték 
megszerzéskor 
(egységenként) 

Megszerzerzés 
dátuma 

Megszerzés 
módja* 

Megszerzett é.p.  
mennyisége É.p. tartalék 

Beszerzési érték 
megszerzéskor 
(egységenként) 

Örökség és 
ajándékok után 

fizetett adó 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 
 
                                                                                                  
 
 

Kelt ____________, __________-án/-én  Az adózó aláírása 
    

                                                                                                                                                                                                                                                     

Az összeget EUR-ban, centekben 
kell beírni 

Külföldön fizetett adó IGEN NEM 

 *Megszerzés 
módja: 

A vétel 
B öröklés 
C ajándék 
D egyéb 
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AZ ADÓZÓ CSALÁDI- ÉS UTÓNEVE: _________________                                                                                                                                                  
ADÓSZÁM: __________________________ 

 
ÖSSZEÍRÓLAP ÉRTÉKPAPÍRRÓL, 

melyet a gazdálkodásról szóló szerződés alapján értékpapírkereskedő társaság kezel 
ISIN-KÓD, KERESKEDELMI KÓD VAGY AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

**A pozitív adóalap- csökkentés feltételei teljesültek a második bekezdés alapján a ZDoh-2 97. cikk ötödik bekezdésével kapcsolatban (IGEN-t vagy NEM-et kell beírni). 
 
 
 
 
 
 
 

Kelt ____________, __________-án/-én  Az adózó aláírása 
 

Az összeget EUR-ban, centekben 
kell beírni 

Külföldön fizetett adó IGEN NEM 
Veszteség átruházás a ZDoh-2 97. cikke harmadik bekezdése 
alapján 

IGEN NEM 

Üzletrész átruházás, mely külföldön üzletrész cserével lett 
megszerezve a 90/434/EGK irányelve alapján 

IGEN NEM 

A mentességet a ZDoh-2 96. cikk 5. pont második bekezdése 
alapján érvényesítem 

IGEN NEM 

Sorsz. Megszerz
és dátuma 

Megszerzés 
módja* 

 

Mennyis
ég 

Beszerzési 
érték 

megszerzéskor 
(egységenként

) 

Örökség, 
ajándék után 
fizetett adó 

Átruházás dátuma  É.p. átruházott 
mennyisége É.p. tartalék Átruházási érték 

(egységenként) 

Második bekezdés 
szerinti szabály a 

ZDoh-2 97. cikk ötödik 
bekezdésével 
kapcsolatban 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 * Megszerzés módja:   
A tőkebetét, E tőkecsere a társaság státuszbeli változásakor 
B vétel, F  örökség, 

C  
a társaság tőkéjének emelése az 
adózó saját eszközeivel, 

G  ajándék, 

D  
a társaság tőkéjének emelése a 
társaság eszközeivel 

H egyéb. 
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AZ ADÓZÓ CSALÁDI- ÉS UTÓNEVE: _________________                                                                                                                     
ADÓSZÁM: __________________________ 
 

ÖSSZEÍRÓLAP RÖVID LEJÁRATÚ ÜGYLETEK ÉRTÉKPAPÍRJÁRÓL, 
melyet a gazdálkodásról szóló szerződés alapján értékpapírkereskedő társaság kezel 

ISIN-KÓD, KERESKEDELMI KÓD VAGY AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE ______________________________________ 
 

 
 

Sorsz. 
Megszerzés 

dátuma 

Átruházott é.p. 
mennyisége 

 

Beszerzési érték 
megszerzéskor 
(egységenként) 

Megszerzerzés 
dátuma 

Megszerzés módja* 
Megszerzett é.p.  

mennyisége 
É.p. tartalék 

Beszerzési érték 
megszerzéskor 
(egységenként) 

Örökség 
és 

ajándékok 
után 

fizetett adó 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
                                                                                             
 

Kelt ____________, __________-án/-én  Az adózó aláírása 
 

 
 

Az összeget EUR-ban, centekben 
kell beírni . 

Külföldön fizetett adó IGEN NEM 

 * Megszerzés módja: 
A vétel 
B öröklés 
C ajándék 
D egyéb 
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ADÓZÓ CSALÁDI- ÉS UTÓNEVE: _________________                                          
ADÓSZÁM: __________________________ 

 
 ÖSSZEÍRÓLAP A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN, SZÖVETKEZETEKBEN ÉS EGYÉB SZERVEZETI FORMÁKBAN LÉVŐ 

RÉSZESEDÉSEKRŐL   _______________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

**A pozitív adóalap- csökkentés feltételei teljesültek a második bekezdés alapján a ZDoh-2 97. cikk ötödik bekezdésével kapcsolatban (IGEN-t vagy NEM-et kell beírni). 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 

 
Kelt _________________, _______________-án/-én  
_________________ Az adózó aláírása

Az összeget EUR-ban, centekben 
kell beírni 

Sorsz. 
Megszerzés 

dátuma 

Megszerzés 
módja* 

 

Beszerzési érték 
megszerzéskor 

 

Örökség és ajándék 
után fizetett adó 

Átruházás dátuma 
 

Átruházott 
részesedés %-a  

 

Részesedés 
állapota 

Érték átruházáskor 

Második bekezdés 
szerinti szabály 

alapján a Zdoh-2 
97. cikk ötödik 
bekezdésével 
kapcsolatban 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9** 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Külföldön fizetett adó IGEN NEM 
Veszteség átruházás a ZDoh-2 97. cikke harmadik bekezdése alapján IGEN NEM 
Üzletrész átruházás, mely külföldön üzletrész cserével lett megszerezve a 
90/434/EGK irányelve alapján 

IGEN NEM 

A mentességet a ZDoh-2 96. cikk 5. pont második bekezdése alapján 
érvényesítem 

IGEN NEM 

 * Megszerzés módja:   
A tőkebetét, F örökség, 
B vétel, G  ajándék, 

C  
a társaság tőkéjének emelése az adózó saját 
eszközeivel, 

H  egyéb 

D  

a társaság tőkéjének emelése a társaság eszközeivel 

I 

tőkerészesedés növelése 
személyes társaságban a 
tőkerészesedéshez írt nyereség 
miatt. 

E tőkecsere a társaság státuszbeli változásakor   



 
 

 


