
Adóelőleg-nyilatkozat 2016. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről  

(Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) 

 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély 

neve:    …….……………………………………………….  Módosított  

adóazonosító jele:  ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕     nyilatkozat 

1. Nyilatkozom, hogy                 ⎕ 

házastársam  

neve, adóazonosító jele: ………………………………………………⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Házasságkötésünk ideje: ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

2. Tudomásul veszem, hogy az első házasok kedvezménye címén igénybe vehető kedvezmény maximum a 

házasságkötést követő hónaptól számított 24 hónapon keresztül vehető figyelembe, de az említett 

időtartamon belül utoljára abban a hónapban, amelyet követően magzatra vagy gyermekre (ide nem 

értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válunk jogosulttá. ⎕ 

3. Nyilatkozom, hogy az első házasok kedvezményét   a) egyedül  ⎕ 

      b) házastársammal közösen ⎕ érvényesítem. 

4. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a ⎕⎕ hónaptól kezdődően (e hónapra is) az első házasok 

kedvezményét  

………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 

Jelölje itt x-szel, ha a házasságkötéskor már jogosult volt családi kedvezményre! ⎕ 

5. A nyilatkozattétel időpontjától kezdődően (e hónapra is) az első házasok kedvezményét nem 

kívánom igénybe venni. ⎕ 

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

II. Az első házasok kedvezményét kérő magánszemély házastársának 

neve: .......................................................................................................................................................  

adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

7. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy házastársam az I. Blokkban meghatározott összegben kéri 

az első házasok kedvezményének az adóelőleg alapjából történő levonását. 
 

8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: ⎕ nincs: ⎕ 

9. Összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető felé tettem nyilatkozatot ⎕ 

      nem tettem nyilatkozatot ⎕ 

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

IV. A II. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként (kifizetőjeként), a nyilatkozat tartalmát 

tudomásul vettem. Az I. Blokkban meghatározott összegű első házasok kedvezményének összegét a II. 

Blokkban szereplő magánszemély adóelőlegének megállapítása során nem veszem figyelembe. 

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

A munkáltató, kifizető adószáma: …………………………………… …………………………… 

Kelt:………………………………. Cégszerű aláírás 

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 


