J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)
Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)
(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)
év.

hónapban

____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n
az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.
(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)
Jövedelemtípus

Jogcím

munkabér

munkaviszony

közfoglalkoztatási bér

közfoglalkoztatási jogviszony

költségtérítés
(kivéve a munkáltatótól a munkába járás esetén
kapott költségtérítést)

Nettó érték (forint)

munkaviszony

Erzsébet utalvány

munkaviszony

SZÉP-kártya

munkaviszony

egyéb:
egyéb:
egyéb:
egyéb:
ÖSSZESEN:

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak
(adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak,
továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó
munkabéréből
gyermektartásdíjat vonnak: igen, _________________ Ft-ot
nem
egyéb letiltást vonnak:
igen, _________________ Ft-ot
nem
A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:
fennáll, kezdete: ____________________
nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________
__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása
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ÚTMUTATÓ A JÖVEDELEMIGAZOLÁS KITÖLTÉSÉHEZ
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) alapján jövedelemként kell figyelembe venni a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó –
megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá azon bevételt, amely után
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Kérem, hogy a jövedelem
megállapítása során szíveskedjék a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek a bevétel megszerzésének időpontjára vonatkozó
rendelkezéseire is figyelemmel lenni. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt az MNB hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi
pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. Az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam
alapul vételével kell forintra átszámítani.
A Szt. alkalmazásában nem jövedelem, ha közérdekű önkéntes fogadó szervezetnek minősülő munkáltató az önkéntesnek külön törvény
alapján juttatást biztosított, továbbá nem jövedelem az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek a havi ellenértéke, valamint
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek a havi ellenértéke és a szociális szövetkezet (ide nem értve
az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján adómentes bevétel.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40 %-ával. Ha mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó jövedelme nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a jogosultság megállapításakor a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 1 havi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már
lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegével kell beszámítani.
Jogcím különösen
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti
- munkaviszony: az Art. szerinti munkaviszony
- a vállalkozási szerződés: magánszemély által a polgári törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint kitöltött
vállalkozási szerződés;
- megbízási szerződés: a magánszemély által kötött, a Ptk. szerinti megbízási szerződés, ideértve a felhasználási szerződést is.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenységek:
a) a munkaviszonyban folytatott tevékenység,
b) a közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység,
c) a társas vállalkozás, magánszemély tagjának személyes közreműködése,
d) a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége,
e) a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő (ideértve a felügyelőbizottság tagját és a Ptk. Szerinti küldött-gyűlés tagját, de
ide nem értve a választott könyvvizsgálót) tevékenysége, ha ezt a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi,
f) a segítő családtag tevékenysége,
g) nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam szerinti munkaviszony,
h) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység.
Jövedelemtípus különösen
Munkabér, közfoglalkoztatási bér, tiszteletdíj, illetmény, jutalom, üzemanyag-megtakarítás címén fizetett összeg, költségtérítés, a más
személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel (feltéve, ha az adóköteles biztosítási díj utáni adó nem a kifizetőt terheli),
a társas vállalkozásban személyesen közreműködő magánszemély tag (továbbiakban: személyes közreműködő) által személyes
közreműködése ellenében kapott juttatás, ha azt a társas vállalkozás költségei között számolják el (a továbbiakban: személyes közreműködői
díj). A nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén
kapott bevételt, melyből levonható – legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig – a személyi jövedelemadóról szóló törvény
3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség. Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – a pénzben
(készpénz – helyettesítő eszköz) és/vagy nem pénzben – mástól megszerzett vagyoni érték. A nem önálló tevékenységből származó
jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a költségtérítést, amelyet a munkáltatótól a munkába járás esetén kap a
magánszemély.
Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen
a) az utalvány (pl. ERZSÉBET-UTALVÁNY) (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bónt, kupont,
valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetve egy vagy több személy esetében is
alkalmazható kötelezettség csökkentésére);
b) dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog
c) elengedett, átvállalt tartozás, magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés;
d) kamatkedvezmény; dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes vagy kedvezményes használata, igénybevétele.
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