
Adóelőleg-nyilatkozat az első házasok kedvezményének érvényesítéséről  

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

 (Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

 

 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély       Módosított 

neve:    Minta Példa       nyilatkozat 

adóazonosító jele:  1111111111             ⎕ 

1. Nyilatkozom, hogy                  

házastársam neve:   Minta Éva 

adóazonosító jele:  2222222222 

Házasságkötésünk ideje: 2022.02.22. 

2. Tudomásul veszem, hogy az első házasok kedvezménye maximum a házasságkötést követő hónaptól 

számított 24 hónapon keresztül vehető figyelembe. X 

3. Nyilatkozom, hogy 03. hónaptól kezdődően (e hónapra is) az első házasok kedvezményét 33.335,- 

forint összegben kívánom igénybe venni. 

4. A nyilatkozattétel időpontjától kezdődően (erre a hónapra sem) az első házasok kedvezményét nem 

kívánom igénybe venni. ⎕ 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalmát házastársam megismerte és elfogadta. 

A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   …………………………………….. 

Kelt: ………………………….. 

III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként (kifizetőjeként) a nyilatkozat tartalmát 

tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban szereplő nyilatkozat figyelembevételével 

állapítom meg. 

A munkáltató, kifizető megnevezése: …………………………………… 

A munkáltató, kifizető adószáma:  ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕            …………………………… 

Kelt:……………………………….                     Cégszerű aláírás 

II. Az első házasok kedvezményét kérő magánszemély házastársa 

neve:   Minta Éva                                       

adóazonosító jele: 2222222222 

Adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése: Minta Kft 

                                                                              adószáma: 22222222—2—22 

A házasságkötést követő hónaptól 

érvényesíthető először! 

Az összeget bruttó értékben kérjük 

feltüntetni!  

A cég részéről 

kérjük aláírni! 

Adja meg az 

évet, amelyik 

évben 

érvényesíteni 
szeretné a 

kedvezményt! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba lépését 

igazolja! 

 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 
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Csak abban az esetben 

töltse ki, ha volt már leadott 

nyilatkozata, amit 

módosítani szeretne. 

A cég részéről 

kérjük aláírni! 

Adja meg az 

évet, amelyik 

évben 

érvényesíteni 
szeretné a 

kedvezményt! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba lépését 

igazolja! 

 
Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 


