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ADÓBEVALLÁS A VÁLLALATVEZETÉS ÉS FELÜGYELETI 

SZERVEK TAGJAINAK JÖVEDELME UTÁN KÜLÖN 
JÖVEDELEMADÓ KISZABÁSÁHOZ 

A ..................... ÉVRE 
 
          az összegek euróban és 
centben 
Jelzés A jövedelem fajtája Adóalapot képező 

jövedelem 
Az adóalapot képező 
jövedelmet terhelő 
társadalombiztosítás
i járulékok 

7100 A gazdálkodó szervezetnél 
folytatott ügyvezetői 
tevékenységéből származó 
jövedelem 

  

7110 Ügyvezetői tevékenység alapján 
kapott bér, bérpótlék és egyéb 
kifizetések 

 
 

 

7111 Üzleti viszonyon alapuló ügyvezetői 
tevékenységért kapott kifizetés 

  

7120 Üzleti siker alapján fizetett 
prémiumok 

  

7130 Végkielégítések  
 

  

7140 Nyereségrészesedés 
 

  

7150 Prémiumok részvény- és 
ajándékvásárlási jog formájában 

  

7160 Ügyvezetői tevékenységből 
származó egyéb jövedelem 

  

7200 A gazdálkodó szervezet 
felügyeletéből származó jövedelem

  

7210 Ülésen való részvétel utáni 
költségtérítés 

  

7220 Nyereségrészesedés 
 

  

7230 A gazdálkodó szervezet 
felügyeletéből származó egyéb 
jövedelem 

  

 
Kelt: …………………………-ban/-ben, ……………… -án/-én 
 
                                                                          Az adóköteles aláírása ………………………… 

        
(családi és utóneve) (adószám)

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

              
(irányítószám, település) (telefonszám)



 
ÚTMUTATÓ A VÁLLALATVEZETÉS ÉS FELÜGYELŐ SZERVEK TAGJAINAK 
JÖVEDELME UTÁN KÜLÖN JÖVEDELEMADÓ KISZABÁSÁHOZ BENYÚJTOTT 
ADÓBEVALLÁS KITÖLTÉSÉHEZ 
 
 
Az Adóbevallást a vállalatvezetés és felügyeleti szervek tagjainak jövedelme után fizetendő külön 
jövedelemadó kiszabásához azon adóköteles személynek kell benyújtania, aki a gazdálkodó 
szervezetnél a vállalatvezetés és felügyeleti szervek tagjai jövedelmének adózásáról a pénzügyi és 
gazdasági válság idejében szóló törvény (Zakonu o davku od dohodkov članov poslovodstev in 
nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize) – a továbbiakban: ZDDDČPNO (SzK 
Hivatalos Lapja, 78/2009. száma) szerint ügyvezetői vagy felügyeleti tevékenységet végez.  
 
A fent nevezett törvény meghatározása szerint a gazdálkodó szervezet olyan jogi személy, amely a 
Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése és a Szlovén Köztársaság Kormánya által elfogadott 
intézkedések alapján a pénzügyi és gazdasági válság következményeinek enyhítésére biztosítékot, 
illetve garanciát vagy pénzeszközt kapott az államtól.  

Az adóköteles csak akkor köteles adóbevallást benyújtani, ha az előző bekezdésben nevezett 
gazdálkodó szervezetnél végzett ügyvezetői vagy felügyeleti tevékenységéért olyan összegű 
jövedelmet kapott, amely után a ZDDDČPNO rendelkezései alapján különadót kell fizetnie. E 
jövedelmek adatait »Az adóköteles adóalapul szolgáló jövedelmének összefoglalása« című 
nyomtatványból kell átmásolni, melyet a ZDDDČPNO 8.§-a és a „Szabályzat a vállalatvezetés és a 
felügyeleti szervek tagjainak jövedelme után fizetendő külön jövedelemadó kiszabásához szükséges 
adatok továbbításáról a pénzügyi és gazdasági válság idején” rendelkezéseiben foglaltak alapján az 
adatszolgáltatásra kötelezett (az előző bekezdésben nevezett gazdálkodó szervezet) folyó adóév január 
31-ig köteles benyújtani az előző adóév vonatkozásában. Az egyes jövedelemtípusok adóalapja az 
egyes gazdálkodó szervezetek szerint állapítható meg, ami azt jelenti, hogy az adóalap megállapítása 
előtt a jövedelmeket nem kell összeadni. Ha az adóköteles több kifizetőnél azonosan adózó 
jövedelmet kapott, akkor az adóbevallásába az egyes kifizetőknél megállapított adózó 
jövedelemrész összegét (a hozzátartozó járulékösszegekkel együtt) kell beírnia az egyes 
jövedelemforrások szerint . 

********* 
 Példa:  

 Az adóköteles aki három gazdálkodó szervezetnél kapott jövedelmet a következő adóalapt 
képező összegekkel: 

 az ABC gazdálkodó szervezetnél: 
A jövedelem fajtája  

Adóalapot képező 
jövedelem 

 
Az adóalapot képező 
jövedelmet terhelő 

társadalombiztosítási 
járulékok 

Kifizetés 
időpontja 

 Jelzése és leírása 

7110 Bér és bérpótlékok 2.500,00 552,50 5.1.2009

7110 Bér és bérpótlékok 2.500,00 552,50 5.2.2009

....... ......... ............ ...........

7110 Bér és bérpótlékok - ÖSSZESEN 15.000,00 3.300,00  

7130 Végkielégítések 10.000,00 2.210,00  

 az XYZ gazdálkodó szervezetnél: 
A jövedelem fajtája  

Adóalapot képező 
jövedelem  

 
Az adóalapot képező 
jövedelmet terhelő 

társadalombiztosítási 
járulékok 

Kifizetés 
időpontja 

 Jelzése és leírása 

7110 Bér és bérpótlékok 2.500,00 552,50 15.8.2009

7110 Bér és bérpótlékok 2.500,00 552,50 15.9.2009

....... ......... ............ ...........

7110 Bér és bérpótlékok - ÖSSZESEN 15.000,00 3.300,00  



7210 Ülésen való részvétel utáni 
költségtérítés 

42,00 - 10.1.2009

7210 Ülésen való részvétel utáni 
költségtérítés 

42,00 - 10.4.2009

7210 Ülésen való részvétel utáni 
költségtérítés - ÖSSZESEN

84,00 -  

7230 A gazdálkodó szervezet felügyeletéből 
származó egyéb jövedelem 

1.500,00 -  

 

 a JKL gazdálkodó szervezetnél: 
A jövedelem fajtája  

Adóalapot képező 
jövedelem 

 
Az adóalapot képező 
jövedelmet terhelő 

társadalombiztosítási 
járulékok 

Kifizetés 
időpontja 

 Jelzése és leírása 

7210 Ülésen való részvétel utáni 
költségtérítés 

52,00 - 5.3.2009

7210 Ülésen való részvétel utáni 
költségtérítés 

52,00 - 6.11.2009

7210 Ülésen való részvétel utáni 
költségtérítés - ÖSSZESEN 

104,00 -  

7230 A gazdálkodó szervezet felügyeletéből 
származó egyéb jövedelem 

2.000,00 -  

.... a külön jövedelemadó bevallásába az adóalapot képező jövedelmének adatait a következőképen írja 
be: 
Jelzés A jövedelem fajtája  

Adóalapot képező 
jövedelem 

 
Az adóalapot 
képező jövedelmet 
terhelő 
társadalombiztosít
ási járulékok 

7100 A gazdálkodó szervezetnél folytatott 
ügyvezetői tevékenységéből származó 
jövedelem 

  

7110 Ügyvezetői tevékenység alapján kapott bér, 
bérpótlék és egyéb kifizetések

 
30.000,00 

 
6.600,00 

7111 Üzleti viszonyon alapuló ügyvezetői 
tevékenységért kapott kifizetés

  

7120 Üzleti siker alapján fizetett prémiumok 
 

  

7130 Végkielégítések  
 

10.000,00 2.210,00 

7140 Nyereségrészesedés   
7150 Prémiumok részvény és ajándékvásárlási jog 

formájában 
  

7160 Ügyvezetői tevékenységből származó egyéb 
jövedelem 

  

7200 A gazdálkodó szervezet felügyeletéből 
származó jövedelem  

  

7210 Ülésen való részvétel utáni költségtérítés 188,00 - 
7220 Nyereségrészesedés   
7230 A gazdálkodó szervezet felügyeletéből 

származó egyéb jövedelem 
3.500,00 - 

********* 

Ha az adóköteles az elmúlt naptári évben olyan összegű jövedelmet kapott, amely után a ZDDDČPNO 
szerint külön jövedelemadót kell fizetnie, az adóbevallását akkor is be kell nyújtania, ha az 
adatszolgáltatásra kötelezett – gazdálkodó szervezet, az »Az adóköteles adóalapul szolgáló 
jövedelmének összefoglalása« című értesítést nem kézbesítette neki.  

A naptári évvel megegyező adóévben kifizetett jövedelmek adatait kell beírni. 
 
Az adókötelesnek a múlt évre vonatkozó adóbevallását március 31-ig kell benyújtania. 
 



Az adóbevallást azon adóhivatalhoz kell benyújtani, amelynél az adóköteles a benyújtáskor be van 
jegyezve az adónyilvántartásba.  
 
 

FELVILÁGOSÍTÁSOK A JÖVEDELMEKKEL KAPCSOLATBAN 
 

7100 A gazdasági szervezet ügyvezetői tevékenységéből származó jövedelem 
 
Be kell írni a gazdálkodó szervezetnél folytatott ügyvezetői tevékenységért kifizetett jövedelmet, 
beleértve az igazgatóság azon tagjának részére kifizetett jövedelmet is, aki egyben a gazdasági 
szervezet ügyvezető igazgatója. 
 
7110 Bér és bérpótlék 
 
Be kell írni a gazdálkodó szervezetnél folytatott ügyvezetői tevékenységért munkaszerződés alapján 
kapott bér és bérpótlék adatait.   
Be kell írni a bérek és bérpótlékok évi bruttó összegének azon részét, mely az egyes kifizetőnél 
meghaladja a 12.500 EUR havi bruttó összeget (a havonta kapott összes jövedelem megadózó részek 
összege), valamint a munkavállaló erre a különbségre vonatkozó járulékainak összegét (havi értékek 
összege). 
 
7111 Üzleti viszonyon alapuló ügyvezetési tevékenységért kapott kifizetés 
 
Be kell írni a gazdálkodó szervezet üzleti viszonyán alapuló ügyvezetői tevékenységért kapott 
kifizetéseket (pl. ügyvezetői szerződésben foglaltak alapján).  
Be kell írni az ügyvezetői tevékenységért kapott fizetések bruttó évi összegének azon részét, amely 
egyes kifizetőnél meghaladja a 12.500 EUR bruttó havi összeget (a havonta kapott összes jövedelem 
megadózó részek összege), valamint a munkavállaló erre a különbségre vonatkozó járulékainak 
összegét (havi értékek összege). 
 
7120 Üzleti siker alapján fizetett prémiumok 
 
Be kell írni az üzleti siker alapján kifizetett prémiumok adatait. Be kell írni a kifizetett díjak bruttó 
összegének azon részét, amely az egyes kifizetőnél meghaladja a 25.000 EUR bruttó évi összeget, 
valamint a munkavállaló erre a különbségre vonatkozó járulékainak összegét. 
 
7130 Végkielégítések  
 
Be kell írni a kifizetett végkielégítések adatait, a típusára való tekintet nélkül. Be kell írni a kifizetett 
végkielégítések bruttó összegének azon részét, amely az egyes kifizetőnél meghaladja a 75.000 EUR 
bruttó évi összeget, valamint a munkavállaló erre a különbségre vonatkozó járulékainak összegét. 
 
7140 Nyereségrészesedés 
 
Be kell írni a nyereségből keletkező részesedés után kifizetett jövedelem adatait. Be kell írni a 
nyereségből keletkező részesedés után kifizetett jövedelem bruttó összegének azon részét, amely egyes 
kifizetőnél meghaladja a 25.000 EUR bruttó évi összeget, valamint a munkavállaló erre a különbségre 
vonatkozó járulékainak összegét. 
 
7150 Prémiumok részvény- és ajándékvásárlási jog formájában 
 
Be kell írni a prémiumok azon összegének adatait, amelyek az adóköteles és családtagjai részére 
részvényvásárlási jogot biztosítanak, valamint azon ajándékok adatait, amelyek az adóköteles, illetve 
családtagjai részére a múlt, jelen vagy jövő munkája révén járnak. Be kell írni a prémiumok bruttó 
összegének azon részét, amely az egyes kifizetőnél meghaladja a 25.000 EUR bruttó évi összeget, 
valamint a munkavállaló erre a különbségre vonatkozó kötelező járulékainak összegét. 
 
7160 Ügyvezetői tevékenységből származó egyéb jövedelem 
 



Be kell írni a gazdálkodó szervezetnél folytatott ügyvezetői tevékenységéből eredő egyéb jövedelem 
adatait. Be kell írni a naptári évben kifizetett jövedelem összegét, és a munkavállaló elszámolt 
kötelező járulékainak összegét. Nem kell beírni a munkával kapcsolatosan kifizetett költségtérítéseket 
és prémiumokat.  
 
 
 

7200 A gazdálkodó szervezet felügyeletéből származó jövedelem 
 
Be kell írni a gazdálkodó szervezet felügyeletéből származó kifizetett jövedelmet, beleértve az 
igazgatóság azon tagjának részére kifizetett jövedelmet is, aki a gazdasági szervezetnél nem ügyvezető 
igazgató.  
 
7210 Ülésen való részvétel utáni költségtérítés 
 
Be kell írni az ülésen való részvétel után kifizetett költségtérítés évi bruttó összegének azon részét, 
amely meghaladja a 358 EUR bruttó összeget az egyes értekezletre (az egyes részvétel utáni 
költségtérítés megadózott részeinek összege), valamint a munkavállaló erre a különbségre vonatkozó 
járulékainak összegét (egyes részvétel utáni költségtérítés összege). 
 
7220 Nyereségrészesedés 
 
Be kell írni a nyereségből keletkező részesedés után kifizetett jövedelem adatait. Be kell írni a naptári 
évben kifizetett jövedelem összegét, és a munkavállaló elszámolt kötelező járulékainak összegét.  
 
7230 A gazdálkodó szervezet felügyeletéből származó egyéb jövedelem 
 
Be kell írni a gazdálkodó szervezet felügyeletéből származó egyéb jövedelem adatait, beleértve a 
díjakat is. Nem kell beírni a munkavégzéssel kapcsolatban kifizetett költségtérítéseket.  Be kell írni a 
kifizetett jövedelmek bruttó összegének azon részét, amely az egyes kifizetőnél meghaladja a 12 500 
EUR bruttó évi összeget, valamint a munkavállaló erre a különbségre vonatkozó kötelező járulékainak 
összegét.  




