Jogosult előadóművész neve:

Kifizetés jogcíme:

Jogdíj összege:

ADÓELŐLEG-NYILATKOZAT A 2022. ÉVRE
Figyelem! A nyilatkozatot Önnek csak akkor kell kitöltenie, ha Ön (i) az EKHO alkalmazását kéri
(ld. II. pont), vagy ha (ii) tételes költség-elszámolást kíván választani (ld.I/2 pont), vagy ha (iii) Ön
nyugdíjas .
Szíveskedjen minden hiányzó adatot megadni.
Név:
Születési idő:
Születéskori név:
Születési hely:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Lakcím:
TAJ:
Tel./e-mail:
Jelölje itt, ha Ön örökösként kap jogdíjat az EJI-től:
Jelölje itt, ha Ön nyugdíjas: Öregségi nyugdíj: :
, Nők kedvezményes öregségi nyugdíja: :
Szíveskedjen a kért adatokat megadni, illetve a megfelelő helyen jelölni.

I. Személyi jövedelemadóra (SzJA) vonatkozó rendelkezések
Útmutató az I. ponthoz Ha Ön az SzJA alkalmazását kéri, jogdíja terhére az EJI 13 % szociális hozzájárulás adót köteles
levonni a jogdíjfelosztás eredményeként megállapított jogdíjból, kivéve ha Ön nyugdíjas

I/1. Jelölje itt, ha ebben az adóévben nem kíván több adóelőleg-nyilatkozatot tenni az EJI-nek.
Útmutató az I/1. ponthoz: Ha ezt a mezőt kitölti, az EJI 2022-ben a jelen nyilatkozat alapján számítja az adóelőleget,
hacsak Ön másként nem nyilatkozik. Ha ezt a mezőt nem jelöli, minden kifizetés előtt új nyilatkozatot kell tennie.

I/2. Kérem, hogy az előleg megállapítása során

% költséget érvényesítsenek

Útmutató az I/2. ponthoz: Ezt a pontot csak abban az esetben töltse ki, ha a költség elszámolást nem a 10%-os költségátalány
útján kívánja érvényesíteni. Tételes költségelszámolás esetén a kifizetéssel összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt
kö1tségek számolhatók el, legfeljebb 50%-os mértékig.

II. Jelölje itt, ha a jogdíj-kifizetésre Ön az EKHO alkalmazását kéri
Útmutató az II. ponthoz: Ha Ön az Egyszerűsített Közteherviselési Hozzájárulás (EKHO) alkalmazását kéri, jogdíja terhére
az EJI 13% EKHO-t köteles levonni, kivéve ha Ön nyugdíjas.
Ön akkor kérheti az EKHO alkalmazását, ha Ön nyugdíjas, ebben az esetben Önnek 9,5% EKHO-t kell fizetnie. Ugyancsak
kérheti az EKHO alkalmazását, ha Ön nem nyugdíjas, de az adóévben munkavállalóként/egyéni vállalkozóként/társas
vállalkozóként/vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján munkát végzőként Ön legalább a minimálbér tizenkétszeresét
(2022-ben 2.400.000 Ft) elérő olyan jövedelmet szerez, amely után a közteherviselési kötelezettségek teljesítése az általános
szabályok szerint történik. Ebben az esetben az EKHO mértéke – a kifizetői járulékokon túl – 15% EKHO-val a közterhek
megfizetése maximum 60 millió Ft bevételi összeghatárig teljesíthető.
Nem kérheti az EKHO alkalmazását, amennyiben előadóművész örököseként kívánja érvényesíteni jogdíjigényét.
Az EKHO-ra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatóak az EJI honlapján.
Az adójogszabályok szerint Ön 39% költségkülönbözeti bírságot köteles fizetni az NAV-nak akkor, ha a nyilatkozatában tételes
igazolással elszámolható költség levonását kérte, de a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%-al meghaladja az összevont
adóalapja megállapításakor az adóbevallásban elszámolt költséget. Önnek továbbá 12% bírságot kell fizetnie, ha a nyilatkozatban
kért adóelőleg-levonás, illetve a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt az adóév végén 10 ezer forint befizetési különbözet
mutatkozik (például nem nyilatkozott az adóterhet nem viselő járandóságról).
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Kérjük, hagyja üresen!
SZJA / EKHO

____________________
aláírás

Bruttó:
SZJA Alap:
EKHO 9,5%:
Kifizetendő:

SZJA:
EKHO 15%:

SZOCHO 13%:

EKHO 13%:

