NYILATKOZAT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI FELSŐ HATÁR
2019. DECEMBER 31. NAPJÁIG TÖRTÉNŐ ELÉRÉSÉRŐL

Alulírott
Név:
Ügyfélszám:
Lakcím:
Adószám:
nyilatkozom, hogy a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (1)-(3) bekezdése1
és 1. § (5) bekezdés a)-d) pontja2 szerinti jövedelmeim összege 2019. december 31. napjáig várhatóan
eléri vagy meghaladja a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (adófizetési felső határ).
Kérem a Random Capital Zrt.-t (1053 Budapest, Szép u. 2.), hogy a fentiekre való tekintettel a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 66. §-a alapján – a tárgyévben, ezen
nyilatkozat megtételét követően – megszerzett osztalék jövedelmemből a
19,5% szociális
hozzájárulási adót ne vonják le.
Nyilatkozom továbbá, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben az adófizetési felső határt
előzőek szerinti jövedelmeim összege mégsem éri el, akkor az engem terhelő adót 6 százalékkal
növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásomban vagyok
köteles bevallani, és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni.
Kelt: …………………, …… év …………….. hónap ……. nap
……………………………………….
aláírás
Tanú:

Tanú:

Név:

Név:

Lakcím:
Aláírás:

Lakcím:
Aláírás:
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„1. § (1) Szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: adó) fizetési kötelezettség áll fenn a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII.törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem
után.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmeken kívül adófizetési kötelezettség terheli a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett
díjat, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíjat és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont
(befizetett) tagdíjat.
(3) Adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében az Szja tv. szerinti
adó (adóelőleg) alap hiányában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a Tbj.
4. § k) pont 2. alpontja alapján járulékalapot képez.”
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„(5) …
a) a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
c) az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §]”, ugyanezen törvény 5. § (3) bekezdése szerint nem esik adófizetési
kötelezettség alá az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott)
piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama
„d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §]”

