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Igénylőlap a személyi jövedelemadó bevallás (1353) elkészítéséhez 
 

(Az Igénylőlapot kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!) 
 
 
I. Az Igénylőlap 1-2. oldalát abban az esetben töltse ki, ha megbízza az Energens Kft-t a 

személyi jövedelemadó bevallásának elkészítésével. 

 
Alulírott  _________________________, a ____________________________ cég 
alkalmazottja/tagja ezúton megbízom az Energens Kft-t, hogy készítse el számomra a 2013-as 
évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásomat.  
 
Tudomásul veszem, hogy a bevallásban szereplő adatok valódiságáért, a bevallás 
helyességéért és az esetleges fizetendő adó rendezéséért én vagyok a felelős. 
 
Könyvelőirodánk által elkészített személyi jövedelemadó bevallás nem azonos a 
munkáltatói adó-megállapítással!!! A magánszemély feladata az aláírt bevallás 
adóhatósághoz történő eljuttatása személyesen, postai úton vagy ügyfélkapu használatával. A 
bevallás beküldési határideje 2014. május 20.  
 
Az Igénylőlapot a mellékelt igazolásokkal együtt (a jövedelemre, az adókedvezményekre 
vonatkozó igazolások, a 2*1% felajánlására vonatkozó nyilatkozat, valamint a bevallást érintő 
egyéb dokumentumok) legkésőbb 2014. március 21-ig eljuttatom az iroda címére 
személyesen vagy postai úton. (Cím: Energens Kft., 1119 Budapest, Petzvál J. u. 44.) 
 
Mellékelt igazolások: 
 

• Jövedelemre vonatkozó igazolások (A lenti felsorolásnál, ahol keletkezett jövedelem, 
ott kérjük felsorolni a kifizetőket; ahol nem keletkezett jövedelem, azt kérem, húzza 
ki):  

 
1. Munkaviszony: __________________________________________________ 
2. Tagi jogviszony: _________________________________________________ 
3. Megbízási díj: ___________________________________________________ 
4. Osztalék: _______________________________________________________ 
5. Ingatlan bérbeadás: _______________________________________________ 
6. Ingó, ingatlan értékesítés: __________________________________________ 
7. Egyéni vállalkozói kivét: __________________________________________ 
8. Táppénz: _______________________________________________________ 
9. TGYÁS, GYED, GYES, stb.: _______________________________________ 
10. Álláskeresési támogatás: ___________________________________________ 
11. Minden egyéb: __________________________________________________ 
 

• Adókedvezmények (megfelelő válaszhoz tegyen X-et):  
 

1. Családi kedvezményt igénybe veszi:           igen                            nem    
2. Ha a fenti válasz igen, hány gyermek után? (Gyermekek adatait lásd a 3. 
oldalon)     ____________________________ 
3. Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye:      igen                            nem    
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4. Súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény:  igen                            nem    
5. Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény:    igen                            nem    
6. Tandíj, felnőttképzés díja miatti halasztott kedvezmény: igen       nem    
7. Egyéb: _________________________________________________________ 
 

• Egyéb igazolások:  
1. Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj, kamarai tagdíj: igen          nem    
2. 2013-ben felvett osztalékelőleg:                                    igen          nem    
3. Egyéb: _________________________________________________________ 

 
• 1% felajánlás [egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat (Nemzeti Tehetség 

Program Feladatai)]  
Megnevezés: __________________________________________________________ 

Technikai szám:  
 
A technikai számokat az alábbi linken olvashatja el:  
http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamok_2014 
 

• 1% felajánlás bármely alapítványnak (A civil szervezetek listája megtalálható a 
http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/kozlemeny/civil_kedvezmenyezettek_2013.html 
 oldalon).  

Civil szervezet adószáma: -- 
 

• Rendelkező nyilatkozatok az adóról (megfelelő válaszhoz tegyen X-et): 
1. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetés volt-e:      igen          nem    
2. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári befizetés volt-e:    igen          nem    
3. Nyugdíj előtakarékossági számlára befizetett összeg volt-e: igen     nem    
4. Egyéb: _________________________________________________________ 
 

• Minden egyéb közlendő az szja bevallás kitöltésével kapcsolatban: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
Budapest, 2014. ___________________ 
 
 
 ________________________ 
 Magánszemély aláírása 
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I. Az Igénylőlap 3. oldalát abban az esetben töltse ki, ha az adókedvezményeknél kéri a 

családi adókedvezmény igénybevételét! 

 
 
Eltartottak adatai a családi adókedvezmény igénybevételéhez. 
 

1. Eltartott neve: 
Adóazonosító jele: 
Születési helye: 
Születési ideje: 
Anyja születési neve: 
Lakcíme: 
 

2. Eltartott neve: 
Adóazonosító jele: 
Születési helye: 
Születési ideje: 
Anyja születési neve: 
Lakcíme: 
 

3. Eltartott neve: 
Adóazonosító jele: 
Születési helye: 
Születési ideje: 
Anyja születési neve: 
Lakcíme: 
 

4. Eltartott neve: 
Adóazonosító jele: 
Születési helye: 
Születési ideje: 
Anyja születési neve: 
Lakcíme: 
 

5. Eltartott neve: 
Adóazonosító jele: 
Születési helye: 
Születési ideje: 
Anyja születési neve: 
Lakcíme: 
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II. Az Igénylőlap 4. oldalát akkor töltse ki, ha saját maga intézi a 2013-as évi személyi 

jövedelemadó bevallásának elkészítését! 

 

 

Kijelentem, hogy nem kérem a 2013. évi jövedelmeim utáni szja bevallás elkészítését. 
 
Budapest, 2014. ___________________ 
 
 
 ________________________ 
 Magánszemély aláírása 


