
24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

edcb
jövedelem

az alapját képező
kedvezményének

nevelő anyák
gyermeket

a négy vagy több
A "d" oszlopból

JövedelemKöltségBevétel

a

(a 22. és 23. sor különbözete)
kedvezményével csökkentett összege
Az összevont adóalap négy vagy több gyermeket nevelő anyák

24.

(az 1-7., a 14-17. és a 20-21. sorok "e" oszlopainak együttes összege)
kedvezményének összege
Az összevont adóalapot csökkentő négy vagy több gyermeket nevelő anyák

23.

(az 1-7. és a 13-21. sorok "d" oszlopainak együttes összege)
Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege22.

külföldön is adózott jövedelem
A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában21.

beszámításával belföldön is adóköteles jövedelem
külföldön adózott, de a külföldön megfizetett adó
A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján

20.

a 15,5%-os szocho megfizetésére
Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön kötelezett 19.

Egyéb jogcímen kapott jövedelem18.

(a 20SZJA-12-03-as lap 54. sor összege)
A mezőgazdasági őstermelő átalányadózás szerint megállapított jövedelme17.

(a 20SZJA-12-02-es lap 42. sor összege)
Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem16.

(a 20SZJA-13-06-os lap 116. sor összege)
Az egyéni vállalkozó átalányadózás szerint megállapított jövedelme15.

(a 20SZJA-13-03-as lap 45. sor összege)
Egyéni vállalkozói kivét14.

keretében történő értékesítéséből származó jövedelem
Ingó vagyontárgyak, ill. ingatlan gazdasági tevékenység13.

összegének számításakor nem figyelembe veendő sor)
folytatott tevékenységből származó jövedelem (a 22. sor
munkavégzésre irányuló más szerződés alapján
vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő
A 7. sorból a magánszemély által nem egyéni

12.

összegének számításakor nem figyelembe veendő sor)
e tevékenységből származó jövedelme (a 22. sor
A 7. sorból a választott könyvvizsgáló

11.

összegének számításakor nem figyelembe veendő sor)
e tevékenységből származó jövedelme (a 22. sor
A 7. sorból a helyi önkormányzati képviselő

10.

összegének számításakor nem figyelembe veendő sor)
e tevékenységből származó jövedelme (a 22. sor
A 7. sorból az európai parlamenti képviselő

9.

összegének számításakor nem figyelembe veendő sor)
származó jövedelem (a 22. sor
A 7. sorból az ingatlan-bérbeadásból

8.

10% költséghányad alkalmazását választom
Önálló tevékenységből származó jövedelem7.

Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés6.

Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek5.

Más bérjövedelem4.

Külszolgálatért kapott jövedelem3.

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés2.

az érdekképviseleti tagdíj nélkül
Munkaviszonyból származó bérjövedelem1.

I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK

20SZJA-A
(regisztrációs okirat száma)
MVH ügyfél-azonosító szám

családi gazdaság nyilvántartási számaőstermelői igazolvány száma

adószámaadóazonosító jele

Adózó neve

Asus
Szövegkiemelés

Asus
Szövegkiemelés

Asus
Szövegkiemelés

Asus
Szövegkiemelés

Asus
Írógép
X



44.

43.

42.

41.

40.

cba

(A 40. sor összegéből a 43. sor összegének levonása után maradt adó)Az összevont adóalap adója44.

(a 41-42. sorok "b" oszlopába írt összegek együttesen)
A számított adót csökkentő tételek összesen

43.

A jövedelem után külföldön megfizetett adó
megállapított adó összege
legfeljebb az "a" oszlopban szereplő adó 90%-a, illetve a jövedelem adóalapjára 15%-kal 
A külföldön megfizetett adó beszámítása a 21. sor "d" oszlopában szereplő jövedelem után,

42.

A jövedelem után külföldön megfizetett adó

A külföldön megfizetett adó beszámítása a 20. sor "d" oszlopában szereplő jövedelem után
41.

(a 34. sor "b" oszlopában szereplő összeg 15%-a)A számított adó40.

II. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK ADÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

20SZJA-B
(regisztrációs okirat száma)
MVH ügyfél-azonosító szám

családi gazdaság nyilvántartási számaőstermelői igazolvány száma

adószámaadóazonosító jele

Adózó neve

48.

47.

46.

45.

ba

(a 44. sor összegéből a 47. sor összegének levonása után megmaradt rész vagy nulla)
Az összevont adóalapot terhelő, kedvezményekkel csökkentett adó

48.

Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen (45. + 46. sor)47.

A "b" oszlopból a halászati csekély összegű támogatás összege
Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény, legfeljebb 100 000 Ft

46.

A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg, legfeljebb 96 600 Ft45.

III. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁT CSÖKKENTŐ ADÓKEDVEZMÉNYEK

58.

57.

56.

55.

ba

Lakás bérbeadása esetén a bevételt csökkentő tételek58.

A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem57.

Levont adó összege
A 2020. évben felvett osztalékelőleg

56.

Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj, kamarai tagdíj55.

IV. EGYÉB ADATOK

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.("a" oszlop * 6,67)
és alapja

>________

28.("a" oszlop * 6,67)
és alapja

>________

27.

Családi kedvezmény levezetése ba

A jogosulatlanul igénybe vett családi járulékkedvezmény miatt befizetendő összeg38.

(a 33. sorban feltüntetett összeg 15%-a, de legfeljebb a 36. sor összege)
A családi járulékkedvezmény címén visszaigényelhető összeg37.

A 35. sorból a levont, illetve a megfizetett járulékok összege (igazolások, nyilvántartások alapján)36.

nyugdíjjárulék, illetve társadalombiztosítási járulék összege (igazolások, nyilvántartások alapján)
Az adóévre megállapított, a családi járulékkedvezmény szempontjából figyelembe vehető egészségbiztosítási- és35.

(a 26. sor és 32. sor különbözete, de legalább nulla)
a személyi jövedelemadó megállapításánál figyelembe veendő összevont adóalap
Az adóalap családi kedvezménnyel csökkentett összege,

34.

(ha a 31. sor nagyobb a 32. sornál, akkor a 31. sor és a 32. sor különbözete, minden más esetben nulla vagy üres)
A 31. sorból fennmaradó családi kedvezmény összege33.

(a 31. sorban feltüntetett összeg, de legfeljebb a 26. sor összege)
Az adóalapot csökkentő családi kedvezmény összege32.

családi kedvezmény összege
A 30. sorból - a megosztás, közös érvényesítés figyelembe vételével - az Ön által érvényesíteni kívánt 31.

családi kedvezmény összege (a 27. sorból ki kell vonni a 28. és a 29. sorok "b" oszlopait)
A bevallásban a házastárssal (bejegyzett élettárssal), élettárssal együtt igénybe vehető30.

családi járulékkedvezmény összege
Az Ön által az adóelőleg megállapításánál jogszerűen érvényesített29.

érvényesített családi járulékkedvezmény együttes összege
Más jogosult személyek által az adóelőleg megállapításánál jogszerűen 28.

Az eltartottak után járó családi kedvezmény törvény szerinti összege (keretösszeg)27.

26.

25.

Első házasok kedvezménye b

(a 24. és 25. sor különbözete)Az összevont adóalap első házasok kedvezményével csökkentett összege26.

Első házasok kedvezménye25.

Asus
Szövegkiemelés

Asus
Szövegkiemelés

Asus
Írógép
X
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