
                

__________________________     Adószám 
(az adózó családi-és utóneve) 

__________________________ 
(lakcím: település, utca, házszám) 

__________________________ 
(postai irányítószám, posta megnevezései) 

 
 
 
__________________________ 
(az illetékes adóhivatal) 

__________________________ 
(az adóhivatal címe) 

 
 
 
 
 
 

ÉRTESÍTÉS 
az önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítás jogcímű nyugdíjjáradék  személyi 

jövedelemadó-előleg csökkentett mértékéről 
 
 
 

Alulírott _________________________ úgy ítélem meg, hogy az önkéntes 
kiegészítő nyugdíjbiztosítás jogcímű nyugdíjjáradék személyi jövedelemadó-előlege 
túl magas lesz az éves szinten várható személyi jövedelamadóra való tekintettel, 
azért a csökkentett mértékű személyi jövedelemadó-előleg mellett döntöttem 
_________ % mértékben. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
(hely és dátum) 
 
 
 
 
 

______________________ 
               (az adózó aláírása)       
    
     

 
 
 

                



UTASÍTÁS A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ -ELŐLEG  
CSÖKKENTETT MÉRTÉKÉRŐL,  A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-ELŐLEG 

CSÖKKENTETT MÉRTÉKÉNEK  MÓDOSÍTÁSÁRÓL VALAMINT A SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ-ELŐLEG CSÖKKENTETT MÉRTÉKÉNEK 

VISSZAVONÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS BENYÚJTÁSÁHOZ 
 
 
Azon adózó, aki a nyugdíjterv alapján kötött önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítás 
jogcímen kap nyugdíjjáradékot, mely nyugdíjterv a nyugdíj-és rokkantságbiztosítást 
szabályozó törvénnyel összhangban van bejegyezve a nyilvántartásba, a személyi 
jövedelemadó-előleg csökkentett mértéke mellett dönthet, de ez nem lehet  16 %-nál 
alacsonyabb. 
 
Az adózó saját maga dönt a  személyi jövedelemadó-előleg csökkentett mértéke 
mellett, amiről értesítenie kell az adóhatóságot  és a  jövedelmet kifizetőt, ha úgy 
ítéli meg, hogy a személyi jövedelemadó-előleg az éves szinten várt személyi 
jövedelemadóra való tekintettel túl magas lesz. 
 
A  személyi jövedelemadó-előleg csökkentett mértéke önkéntes kiegészítő 
nyugdíjbiztosítás jogcímen folyósított nyugdíjjáradékért használható fel, mely azon 
napot követően lett kifizetve, amikor az értesítést benyújtották az adóhatósággoz. 
  
Az adóhatóság  az  adózó értesítése alapján az adónyilvántartásban azt tünteti fel 
adózóként,  aki az önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítás jogcímen folyósított 
nyugdíjjáradék alapján személyi jövedelemadó-előleg csökkentett mértéke mellett 
döntött, amiről az adózónak igazolást állít ki  az értesítés benyújtásától számított öt 
napon belül.  
 
A önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítás jogcím alapján nyugdíjjárulékot folyósító,  a 
csökkentett mértékű személyi jövedelemadó-előleget csak akkor számíthatja ki, 
vonhatja le és fizetheti be, ha az adózó benyújtja az adóhatóság igazolását.  
 
Az adóhatóság igazolása az adóévre vonatkozik, Az adóév időtartama alatt az 
adózó ugyanolyan módon kérelmezheti az igazolás módosítását vagy  
visszavonását, mint ahogy ez az igazolás megszerzésére érvényes. 
 


