
 

Kitöltési segédlet abban az esetben, ha négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét szeretné igényelni! 
Adóelőleg-nyilatkozat a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséről 

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X  
(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

II Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatója/ kifizetője  

 

megnevezése: ……………………………..………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

 

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

 

 

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

I. A nyilatkozatot adó magánszemély  Módosított nyilatkozat: ⎕ 
   

neve: Minta Példáné adóazonosító jele: 1234567890    
 

1. gyermek neve   adóazonosító jele születési helye, ideje anyja neve 

Minta Gergő  1111111111  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ………………..…….…..……………………………… 

Minta Balázs    2222222222  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ …………………..….…..……………………………… 

Minta Eszter    3333333333 ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ……………………...…..……………………………… 

Minta Piroska    4444444444  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ …………………………..……………………………… 

………………………….……….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ...……………….………..……………………………… 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha a gyermekek felsorolását külön lapon folytatja! 
 

2. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, azt igénybe kívánom venni. X 
 

3. Nyilatkozom, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére véglegesen jogosult vagyok. X 
 

4. Nyilatkozom, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét ⎕⎕ hónaptól kezdődően nem (erre a hónapra sem) kívánom igénybe venni. 

 

 

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

Csak akkor jelölhető, ha 

már minden gyermek 

után legalább 12 évig 

jogosult volt családi 

pótlékra, vagy ilyen 

személlyel nevelte egy 

háztartásban a 

gyermekeket. 

 

A cég részéről 

kérjük aláírni! 

Adja meg az évet, amelyik évben 

(évtől) érvényesíteni szeretné a 

kedvezményt! 

 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

 

Keltezés kötelező, 

a nyilatkozat 

hatályba lépését 

igazolja! 

 

Jelölje, majd folytassa új 

nyomtatványon, ha 5 gyermeknél 

többet szeretne kedvezménynél 

figyelembe venni 



Kitöltési segédlet abban az esetben, ha négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezmény igényét meg szeretné szüntetni! 
Adóelőleg-nyilatkozat a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséről 

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

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

II Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatója/ kifizetője  

 

megnevezése: ……………………………..………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

 

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

 

 

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

I. A nyilatkozatot adó magánszemély  Módosított nyilatkozat: X 
   

neve: Minta Példáné adóazonosító jele: 1234567890    
 

1. gyermek neve   adóazonosító jele születési helye, ideje anyja neve 

Minta Gergő  1111111111 ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ………………..…….…..……………………………… 

Minta Balázs    2222222222  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ …………………..….…..……………………………… 

Minta Eszter    3333333333 ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ……………………...…..……………………………… 

Minta Piroska    4444444444  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ …………………………..……………………………… 

………………………….……….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ...……………….………..……………………………… 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha a gyermekek felsorolását külön lapon folytatja! 
 

2. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, azt igénybe kívánom venni. ⎕ 
 

3. Nyilatkozom, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére véglegesen jogosult vagyok. ⎕ 
 

4. Nyilatkozom, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét 06 hónaptól kezdődően nem (erre a hónapra sem) kívánom igénybe venni. 

 

 

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

Abban az esetben kell lemondani, ha a háztartásban 

nevelt gyermekek közül valaki kikerül, aki 12 évig még 

nem jogosította családi pótlékra és ez által a jogosító 

gyermekek száma 4 fő alá csökken. (Pl.: válást követően 

egy 12 éven aluli gyermek a volt házastárshoz kerül) 

Gyermek elhalálozása esetén nem kell lemondani! 

 

A cég részéről 

kérjük aláírni! 

Adja meg az évet, amelyik évben 

módosítani szeretné a korábban tett 

nyilatkozatát! 

 

Keltezés kötelező, 

a nyilatkozat 

hatályba lépését 

igazolja! 

 
Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

 

Korábban leadott nyilatkozat 

módosítása miatt kötelezően 

jelölendő! 


