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F E L L E B E Z É S  
 

 

(családi-és utónév, lakcím) ______________adózó, adószám ______________, fellebezést nyújtok be a 
2017. évi személyi jövedelemadó______________kelt, __________ügyszámú tájékoztató jellegű 
kiszámítása ellen, az alábbiak miatt: 
 
 

                1. A jövedelemre vonatkozó adatváltozás vagy kiegészítés 
 
Jelzés A jövedelem fajtája Jövedelem Járulékok Költségek Kedvezmény Előleg az 

SZK-ban 

1101 Bér, bérpótlék, a munkával kapcsolatos 
költségtérítések 

       

1102 Bonitások - egyéb juttatások        
1103 Az éves szabadságért járó pótlék        
1104 Jubileumi jutalmak, végkielégítés 

nyugdíjba vonuláskor, szolidaritási 
támogatás 

       

1105 Önkéntes kiegészítő nyugdíj és 
rokkantbiztosítási prémium 

       

1106 Kötelező nyugdíj és 
rokkantbiztosításból származó nyugdíj 

       

1107 Kötelező nyugdíj és 
rokkantbiztosításból származó pótlék 

       

1108 A kötelező társadalombiztosításból 
származó pótlékok és egyéb 
jövedelmek 

       

1109 Munkaviszonyból származó egyéb 
jövedelmek  

       

1110 Társaság vezetéséből származó 
jövedelem ( biztosítási alap 040) 

          

1211 Külön kedvezményre jogosult diákok és 
egyetemi hallgatók jövedelme  

       

1212 Külön kedvezményre nem jogosult 
diákok és egyetemi hallgatók jövedelme 

       

1220 Egyházi dolgozók jövedelmei        
1230 További, egyéb szerződéses viszonyból 

származó jövedelmek 
       

2100 Az adóelszámolás alapján megállapított 
nyereség 

       

3100 Mezőgazdasági és erdőgazdasági 
alaptevékenységből származó 
jövedelem az SzK-ban  

                      
                         

 

4200 Vagyonjog átruházásából származó 
jövedelem 

       

6100 Ajándékok        
6200 Méltányosságok        
6300 További egyéb jövedelmek         
6500 Pótlék az önkéntesek saját eszközeinek 

használatára 
       

6700 Fulbright program jövedelme      

         
2. Változások vagy adatkiegészítések a külföldön kapott vagy elért jövedelmekről és a külföldön befizetett  
       adólevonás érvényesítése, valamint a mentesítés érvényesítése a nemzetközi megállapodások alapján  

 
Jövedele
m jelzése 

Jövedelem Külföldi 
járulékok 

Költségek Külföldi adó  Előleg az 
SZK-ban  

Ország/Nemzetköz
i szervezet 
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3. Az eltartott családtagokra vonatkozó változások vagy adatkiegészítések 
 
                 Kérem, hogy az adóhatóság a 2017. évre vonatkozó személyi jövedelamadó-bevallásnál  
                 vegye figyelembe az alábbi eltartott családtagokra vonatkozó különleges kedvezményt: 
 

Családi és utónév  
Adószám  

Születési 
év 

Rokoni 
viszony 

A eltartás 
ideje 

A 
megélhetéshez 

szükséges 
járulék összege tól ig 

              

              

              

              

              

 

Érvényesítem a fent nevezett eltartott családtagokra vonatkozó különleges kedvezmény teljes 
összege közötti különbözetet, akikre a különleges kedvezményt ……………..…. adózó 
érvényesíti, akinek adószáma……………………….  

               
Kérem,hogy az adóhatóság a 2017. évre vonatkozó személyi jövedelamadó-bevallásnál ne 

               vegye figyelembe az alábbi eltartott családtagokra vonatkozó különleges kedvezményt: 
 

Családi és utónév  
Adószám  

Születési 
év 

          

          

          

          

          

 
 
4. Az adókedvezmény érvényesítése  

                           
 
 
 

 
            

5. A személyi jövedelemadó téves kiszámítása 

                       
 
 
 

 
          
 

 6. Egyéb 

              
 
 
 

 
 

Kelt: ………………………-ban/-ben, …………………-án/-én          Adózó aláírása 
  
                                                                                Adózó telefonszáma/e-mail címe 
 
                                                                                ……………………………………………………………… 
 
MELLÉKLETEK: 

 


