
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

NYILATKOZAT
a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséhez

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye
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(A)

VISSZADO Postára adás dátuma

Beérkezés dátuma
év hó nap

átvevő aláírása
Átvevő szervezet kódjaÁtvevő kódja
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(B)

Adózó adóazonosító jele Hibásnak minősített nyilatkozat vonalkódja

Adózó 
családi neve

Születési családi neve utóneve

Születésének 
időpontja helye telefonszáma

Anyja születési családi és utóneve

Címe

utóneve

külföldi 
cím ország

város/
község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege hsz. ép.

lépcső- 
ház em. ajtó

(C)
Nyilatkozat jellege (H: Adózói javítás (helyesbítés))

A kitöltött VISSZADO-01-es lapok száma

(E)

Törvényes képviselő/
adóazonosító jele

Születésének időpontja helye telefonszáma

Címe
külföldi 
cím ország

város/
község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege hsz. ép.

lépcső- 
ház em. ajtó

   
   

Meghatalmazott neve

(F) helység év

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy jogosult vagyok a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítésére.

hó nap adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása

(D)

Az Ön belföldi fizetési számlaszáma Számlavezető belföldi pénzforgalmi szolgáltató neve

Belföldi postai utalási cím
város/
község

Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Kérjük, adja meg az adó-visszatérítés utalásához szükséges adatokat!
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Lapszám

Adózó neve adóazonosító jele

VISSZADO-01 NYILATKOZAT
a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséhez

Az eltartott / gyermek adóazonosító jele
neve

(születési neve)

Gyermek után voltam családi pótlékra jogosult, vagy
ilyen jogosult közös háztartásban élő házastársa
(bejegyzett élettársa) voltam,
de családi pótlékra nem voltam jogosult.

Várandós voltam, vagy várandós nő közös háztartásban élő
házastársa (bejegyzett élettársa) voltam.

Várandósságra tekintettel való jogosultság időtartama

Családi pótlékra saját jogomon voltam jogosult, vagy
ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó
voltam.

Rokkantsági járadékban részesültem, vagy ilyen személlyel
közös háztartásban élő hozzátartozó voltam.

1.

Kérjük, "X"-szel jelölje a jogosultság jogcímét a 2021. évre vonatkozóan!

a) b)

c)
d)

Az eltartott / gyermek adóazonosító jele
neve

(születési neve)

Gyermek után voltam családi pótlékra jogosult, vagy
ilyen jogosult közös háztartásban élő házastársa
(bejegyzett élettársa) voltam,
de családi pótlékra nem voltam jogosult.

Várandós voltam, vagy várandós nő közös háztartásban élő
házastársa (bejegyzett élettársa) voltam.

Várandósságra tekintettel való jogosultság időtartama

Családi pótlékra saját jogomon voltam jogosult, vagy
ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó
voltam.

Rokkantsági járadékban részesültem, vagy ilyen személlyel
közös háztartásban élő hozzátartozó voltam.

2.

Kérjük, "X"-szel jelölje a jogosultság jogcímét a 2021. évre vonatkozóan!

a) b)

c)
d)

Az eltartott / gyermek adóazonosító jele
neve

(születési neve)

Gyermek után voltam családi pótlékra jogosult, vagy
ilyen jogosult közös háztartásban élő házastársa
(bejegyzett élettársa) voltam,
de családi pótlékra nem voltam jogosult.

Várandós voltam, vagy várandós nő közös háztartásban élő
házastársa (bejegyzett élettársa) voltam.

Várandósságra tekintettel való jogosultság időtartama

Családi pótlékra saját jogomon voltam jogosult, vagy
ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó
voltam.

Rokkantsági járadékban részesültem, vagy ilyen személlyel
közös háztartásban élő hozzátartozó voltam.

3.

Kérjük, "X"-szel jelölje a jogosultság jogcímét a 2021. évre vonatkozóan!

a) b)

c)
d)

Az eltartott / gyermek adóazonosító jele
neve

(születési neve)

Gyermek után voltam családi pótlékra jogosult, vagy
ilyen jogosult közös háztartásban élő házastársa
(bejegyzett élettársa) voltam,
de családi pótlékra nem voltam jogosult.

Várandós voltam, vagy várandós nő közös háztartásban élő
házastársa (bejegyzett élettársa) voltam.

Várandósságra tekintettel való jogosultság időtartama

Családi pótlékra saját jogomon voltam jogosult, vagy
ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó
voltam.

Rokkantsági járadékban részesültem, vagy ilyen személlyel
közös háztartásban élő hozzátartozó voltam.

4.

Kérjük, "X"-szel jelölje a jogosultság jogcímét a 2021. évre vonatkozóan!

a) b)

c)
d)

Az eltartott / gyermek adóazonosító jele
neve

(születési neve)

Gyermek után voltam családi pótlékra jogosult, vagy
ilyen jogosult közös háztartásban élő házastársa
(bejegyzett élettársa) voltam,
de családi pótlékra nem voltam jogosult.

Várandós voltam, vagy várandós nő közös háztartásban élő
házastársa (bejegyzett élettársa) voltam.

Várandósságra tekintettel való jogosultság időtartama

Családi pótlékra saját jogomon voltam jogosult, vagy
ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó
voltam.

Rokkantsági járadékban részesültem, vagy ilyen személlyel
közös háztartásban élő hozzátartozó voltam.

5.

Kérjük, "X"-szel jelölje a jogosultság jogcímét a 2021. évre vonatkozóan!

a) b)

c)
d)

6.

adóazonosító jele neve
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Kérjük, "X"-szel jelölje a megfelelő kódkockát!

A kedvezményezett eltartottak után családi kedvezményre jogosult házastárs (bejegyzett élettárs) adatai
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