
EKHO NYILATKOZAT 

2016. ADÓÉVRE 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)  

választásáról    /    visszavonásáról 
 

 

Alulírott 

Név:  

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Adóazonosító:    TAJ szám: 

 

nyilatkozom, hogy közteherviselési kötelezettségeimet az egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (továbbiakban: törvény) szabályai szerint 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (továbbiakban EKHO) által * 

 

kívánom    /    továbbiakban nem kívánom 

teljesíteni. 

 

EKHO választása esetén: 

A tevékenység megnevezése és FEOR száma, amely alapján a törvény hatálya alá tartozó 

foglalkozásúnak minősülök: 2717 

 

A bevétel, melyre a törvény szerinti megfizetést választom * 

 

 - munkaviszonyból 

 - vállalkozási szerződés alapján 

 - megbízási szerződés alapján 

 - eseti megbízás alapján 

származik. 

 

Vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján kifizetendő bevételnél a kifizetőt és a 

magánszemélyt terhelő EKHO megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalom *: 

 

      Igen    /    Nem 

 

EGT állampolgár *:    Igen    /    Nem 

 - amennyiben igen, illetőségigazolás szükséges 

 

A bevétel vagy jövedelem meghatározott részre, amely után az általános szabályok szerint 

teljesítem a közteherviselési kötelezettségeket *: 

 - minimálbér erejéig (2016-ban 111.000.-Ft) 

 - havi ..........................Ft-ig 

 

Nyilatkozat nyugdíjas minőségről: 

 

 Nyugdíjas vagyok    /    nem vagyok * 

 
Nyugdíjas: saját jogú nyugdíjas, vagy az olyan özvegyi nyugdíjas, aki betöltötte a rá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárt és az adóévben legalább 183 napig nyugdíjas. 

 

* A megfelelő aláhúzandó 

 

 



 

· Tudomásul veszem, hogy a kifizető a nyilatkozatot a még nem számfejtett összegre, illetve a  

 még ki nem fizetett bevételre veszi figyelembe 

· Tudomásul veszem, hogy a kifizető mindaddig a nyilatkozat szerint jár el az adóévben, míg  

 azt írásban vissza nem vonom 

· Tudomásul veszem, hogy a kifizető nyilatkozatom ellenére vagy annak visszavonása  

 hiányában sem alkalmazza a továbbiakban az EKHO-t, ha a kifizetőtől származó olyan  

 bevételem, amely után EKHO-t fizetek, az adóévben a 25 millió forintot meghaladja 

· Tudomásul veszem, hogy a számfejtést megelőzően, az adóévben esedékes további  

 kifizetések tekintetében vissza kell vonnom a nyilatkozatomat, ha az esedékes bevételre  

 vagy annak részére a bevétel nagysága alapján a továbbiakban az EKHO már nem  

 alkalmazható az adóévben 

· Tudomásul veszem, hogy amennyiben év közben a munkaköröm változik és ez olyan ű 

 FEOR-szám változással jár, ami a továbbiakban nem jogosít fel az EKHO-s adózási forma  

 igénybevételére, akkor az EKHO nyilatkozatom a változás időpontjától érvénytelen. 

 

A kifizető és a nyilatkozatot tevő az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi 

CXX törvény alapján jár el. 

 

 

Igazolás 

A magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. 

 

Munkáltató / Kifizető megnevezése: ..................................................... 

 

Munkáltató / Kifizető adószáma........................................................................ 

 

 

Kelt: .2016....................................................................... 

 

 

                                                                                   ...................................................................... 

                                                                                                            Cégszerű aláírás 

 

 

 

.Budapest, 2016............................................ 

 

 

 

 

 

       ........................................................................ 

                Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 
* A megfelelő rész aláhúzandó 


