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

 
ADÓBEVALLÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-ELŐLEG 

KIVETÉSÉRE NEM-REZIDENSEK MUNKAVISZONYBÓL ÉS 
MÁSODLAGOS SZERZŐDÉSES VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ 

JÖVEDELMÉBŐL 
 
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 NEM-REZIDENS ADÓZÓ ADATAI 

 

 
Adózó (jelölje be a megfelelő pontot): 

  

Az adózónak a  ZZVZZ 15. vagy  20. cikkében foglaltak alapján nincs biztosítása (csak vállalkozó alany 

vezetésére vonatkozó jövedelemnél kell kitölteni – jövedelem kódja 1109/1108 vagy a munkaviszony 

keretében elvégzett szerzői munkáért kapott jövedelemért- jövedelem kódja 1109/1106) valamint másodlagos 

szerződéses viszonyból származó jövedelemnél, kivéve a személyi kiegészítő munkából származó 

jövedelmet– jövedelem kódja 1230) 

 

Az adózó nincs bevonva a teljes munkaidőre vagy biztosítási időre vonatkozó kötelező NYRB-be és nem 

nyugdíjas (csak vállalkozó alany vezetésére vonatkozó jövedelemnél kell kitölteni  (jövedelem kódja  

1109/1108)  agy  a munkaviszony keretében elvégzett szerzői munkáért kapott jövedelemért (jövedelem kódja 

1109/1106), valamint másodlagos szerződéses viszonyból származó jövedelemnél, kivéve a személyi 

kiegészítő munkából származó jövedelmet (jövedelem kódja 1230) 

 

Az adózóra a járulékok fizetése tekintetében más EU-tagállam törvénye érvényes (csak vállalkozó alany 

vezetésére vonatkozó jövedelemnél kell kitölteni  (jövedelem kódja  1109/1108)  vagy  a munkaviszony 

keretében elvégzett szerzői munkáért kapott jövedelemért (jövedelem kódja 1109/1106), valamint 

másodlagos szerződéses viszonyból származó jövedelemnél, kivéve a személyi kiegészítő munkából 

származó jövedelmet (jövedelem kódja 1230)  

           

(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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3. A JÖVEDELMET KIFIZETŐ ADATAI 

 

 

 
A kifizető  sorszáma 
 

1.kifizető 2. .kifizető 3. kifizető 

1. 

Családi-és utónév, illetve cég  
megnevezése 
 

   

2. 

Lakcím  ill. székhely (település, 
utca, házszám, postai  
irányítószám) 
 
 

   

3. 

 
Ország 
 

   

4. 

Adószám vagy azonosítószám 
 
 

   

5. 

 
Fő munkáltató 
 

IGEN/NEM IGEN/NEM IGEN/NEM 

 
4. A MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ ADATOK  

 

 

 
A kifizető sorszáma  
a 3. pont alatti 
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. 

 
Kifizetve az alábbi 
hónapra  (ÉÉÉÉ.hh) 
 

   

3 

Kifizetve  az alábbi 
időszakra (ÉÉÉÉ hh-
tól  ÉÉÉÉ hh-ig) 

   

4. 

 
Jövedelem típusa 
 

   

5. 

Jövedelem 
(EUR-ban) 
 

   

6. 

Kötelező 
társadalombiztosítási 
járulékok          (EUR-
ban) 
 

   

7. 

 
Foglalkoztató ország 
 

   

8. 

Jövedelmet kifizető 
ország/nemzetközi 
szervezet 
 
 

   

9. 

 
A kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló 
nemzetközi 
megállapodás alapján 
érvényesítem 
személyi 
jövedelemadó 

IGEN IGEN IGEN 
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megfizetése alóli 
mentességet 
  

 

10. 

A jövedelem az 
alábbiak szerint lesz 
kifizetve: 

a) határozott időre:  
 
ig bezárólag________ 

 
b) határozatlan időre 

a) határozott időre:  
 

ig bezárólag________ 
 

b)  határozatlan időre 

a) határozott időre:  
 
ig bezárólag________ 

 
b)  határozatlan időre 

11. Helyszínpótlék (EUR-
ban) 

   

12. Szolgálati út 
költségtérítés – 
napidíjak (EUR-ban) 

   

12.a Szolgálati út 
költségtérítés– 
útiköltség (EUR-ban) 

   

12.b Szolgálati út 
költségtérítés – 
szállás (EUR-ban) 

   

13. 
 

Étkezési költségtérítés 
a munkavégzés 
céljából történő 
legfeljebb 30 napig 
vagy 90 napig tartó 
ideiglenes 
Szlovéniába irányuló 
kiküldetésnél (EUR-
ban) 

   

14. Étkezési költségtérítés 
a munkavégzés 
céljából történő 30 
napot vagy 90 napot 
meghaladó ideiglenes 
Szlovéniába irányuló 
kiküldetésnél (EUR-
ban) 

   

15. Útiköltségtérítés a 
munkavégzés céljából 
történő ideiglenes 
Szlovéniába irányuló 
kiküldetéssel 
kapcsolatban (EUR-
ban) 

   

16. Útiköltségtérítés a 
munkavégzés céljából 
történő ideiglenes 
Szlovéniába irányuló 
kiküldetés elején és 
végén (EUR-ban) 

   

17. Szállásköltség 
megtérítése a 
legfeljebb 90 napig 
tartó munkavégzés 
céljából történő 
ideiglenes 
Szlovéniába irányuló 
kiküldetésnél (EUR-
ban) 

   

18. Kiküldetés határon 
átnyúló munkavégzés 
céljából a ZDoh-2 45.a 
cikke alapján  

IGEN IGEN IGEN 

 
19. 

A határon átnyúló 
munkavégzés céljából 
történő első kiküldetés 
dátuma  
 

 
_ _ _ _ ._ _._ _ 
 
 
 
 
 

 
_ _ _ _._ _._ _.  

  
   _ _ _ _._ _._ _.  
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20. Különleges adóalap 
érvényesítési 
hónapjának sorszáma 
a ZDoh-2 45.a. cikke 
szerint  

   
 
 
 

 
5. ADATOK A MÁSODLAGOS SZEZŐDÉSES VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMRŐL 

 
 
 A kifizető sorszáma 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. 

 
Érvényesítem a tényleges  
utazási -és szállásköltségeket   
(EUR-ban (kötelező kitölteni a 
6. táblázatot)  

 
 

 
 

 
 

 
6. 
 

Kötelező társadalombiztosítási 
járulékok (EUR-ban) 

   

A személyes  kiegészítő 
munkaért befizetett érték  
(EUR-ban) 

   

7. 
Jövedelmet kifizető 
ország/nemzetközi szervezet, 

   

8. 

*A jövedelem kettős 
adóztatása elkerüléséről szóló  
nemzetközi megállapodás 
alapján érvényesítem  a 
személyi jövedelemadó 
megfizetése alóli mentességet 

IGEN IGEN IGEN 

 
* Az alábbi nyilatkozatot akkor kell kitölteni, ha az adózó a személyi jövedelemadó  fizetés alóli 
mentességet a 4 táblázat kilencedik sorában, illetve az 5. táblázat nyolcadik sorában foglalt 
Jövedelem kettős adóztatása elkerüléséről szóló nemzetközi megállapodás alapján érvényesíti: 
 
A ___________________________________jövedelemből származó (a 4. vagy az 5. táblázatban 
foglalt jövedelemtípust kell beírni)  személyi jövedelamadó-előleg megfizetése alóli mentességgel 
kapcsolatban a Szlovén Köztársaság és______________________között kötött Jövedelem kettős 
adóztatása elkerüléséről szóló nemzetközi megállapodás _______cikk________bekezdésében  
foglaltak alapján, igazolom, hogy: 

a) tárgyi időszakban vagy időszakokban összesen  183 napnál kevesebb ideig voltam jelen  a 
munkavállalás országában (Szlovéniában) és  

b) a jövedelmet  az a munkáltató fizeti ki, aki nem-rezidense  a munkavállalás országának   
(Szlovénia), vagy az ő nevében kerül kifizetésre, és  

c) a jövedelem nem terheli az  állandó  üzleti egységet vagy az állandó bázist, amellyel  a 

munkáltató a munkavállalás országában rendelkezik (Szlovéniában). 
 
 
6. TÉNYLEGES UTAZÁSI- ÉS SZÁLLÁSKÖLTSÉGEK TAGOLÁSA AZ 5. TÁBLÁZAT 5. 
SORÁBÓL 

 

 Tényleges utazási -és szállásköltség  megoszlása (leírás) Összeg 
(EUR-
ban) 

 

1. 
 
 

  

2. 
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3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

 
 

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

1. Mellékelem a rezidens státuszról szóló igazolást,, melyet a/az ______________________ 
illetékes  hatóság állított ki ___________ napon, melyből  kiderül, hogy 
___________rezidense  vagyok  a Szlovén Köztársaság és  ________________ között 
kötött Jövedelem kettős adóztatása elkerüléséről szóló nemzetközi megállapodás 
rendelkezéseinek értelmében. 

2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 
 
Kelt. _____________________, ________________napon      ____________________ 
                                                                                                                        Az adózó aláírása 
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