
vonalkód helye

kelt

beérkezés dátuma

aláírás

átvevő kódja:

HIVATAL TÖLTI KI

postára adás

P.H.

igen (1), nem (2), ha igen, számaRendelkezik-e adóazonosító jellel:

igen (1), nem (2), ha igen, száma

BEJELENTŐ TÖLTI KI

Rendelkezik-e adószámmal:

Állampolgársága

NYILATKOZATOK

Alulírott nyilatkozom arról, hogy más EGT államban, külföldön fennálló biztosítási jogviszonnyal nem
rendelkezem. Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alatt nem állok,
illetve nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosításom nincs.

Társadalombiztosítási azonosító jele:

Bejelentő telefonszáma

Lakóhelye

Viselt neve
3.

A nem magyar állampolgár által csatolt okirat típusa :

város,
község

közterület
neve

közterület
jellege

hsz./
hrsz. épület

1.-letelepedési engedély, 2.-bevándorlás engedély, 3.-regisztrációs igazolás, 4.-tartózkodási kártya, 5.-állandó tartózkodási kártya, 6.-személyazonosító igazolvány

lépcső-
ház emelet ajtó

2.

Alulírott nyilatkozom, hogy EGT állampolgár vagyok és a regisztrációs igazolás kiadása folyamatban van

Születési helye: Születési ideje:

év hó nap

Bejelentő azonosító adatai és nyilatkozatai

irsz.

1.

Születési neve

Anyja születési neve

Adatlap
postázási
címe

Nyilatkozat a bejelentő adóazonosító jelével/adószámával kapcsolatban:

közterü-
let neve

közterü-
let jellege hsz. ép.

lépcső-
ház em. ajtó

ország
város/
község

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP
20T1011

egészségügyi szolgáltatási járulék
fizetésére kötelezettek részére

      2 0       

2 0       

2 0       

           

            

         

        

    

  

 

         



Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adatlap - papír alapon történő beadása esetén - aláírás nélkül érvénytelen!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az adóhatósági értesítés alapján javítani kívánt adatlap iktatószáma

4.

helység év hó nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) neve

Jelölje X-szel, ha Ön az adóhatósághoz bejelentett, a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott.

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta!

A bejelentés típusa:

1 - járulékfizetési kötelezettség kezdete, 
2 - járulékfizetési kötelezettség vége (kizárólag akkor jelenthető be, ha a járulékfizetési kötelezettség kezdetét előzőleg már bejelentette) 
3 - járulékfizetési kötelezettség kezdete és vége (kizárólag visszamenőleges hatállyal) 

A bejelentés típusa, korábbi bejelentés javítása:

 

          

        



NYILATKOZAT A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁTUTALÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ
TELJESÍTÉSÉRŐL

Fizetési kötelezettségemet átutalással kívánom teljesíteni

Az átutalást a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő
kötelezettség beszedési számlára                                                                 kell teljesíteni.(számlaszám: 10032000-06056229)

év hó nap

év hó nap

év hó nap

Az egészségügyi szolgáltatási  járulékfizetési kötelezettségem kezdetének időpontja:
1.

NYILATKOZAT A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
Alulírott nyilatkozom, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 39. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint belföldi személyként egészségügyi szolgáltatási járulék
fizetésére vagyok kötelezett, mert nem rendelkezem biztosítási jogviszonnyal és e törvény 16. § (1) bekezdés a)-p) és s)-w) pontjai, valamint
a Tbj. 13. § előírásai szerint sem vagyok jogosult az egészségügyi szolgáltatásokra.

Az  általam kötelezően fizetendő egészségügyi szolgáltatási  járulék teljesítése esetén természetbeni egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételére válok jogosulttá.

A járulék fizetésével kapcsolatos valamennyi változást - a Tbj. 45/A. § (1) bekezdésében előírtak alapján - 
köteles vagyok 15 napon belül írásban bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.

NYILATKOZAT A BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY NÉLKÜLI EGÉSZÉSGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉKFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGET MEGALAPOZÓ STÁTUSZRÓL A TBJ. 8. §-A ALAPJÁN:

3. Alulírott nyilatkozom arról, hogy adószámmal rendelkező egyéni ügyvédként/közjegyzőként/szabadalmi ügyvívőként/
egyéni vállalkozóként tevékenységet nem folytatok.
Tevékenységem szüneteltetésének kezdő időpontja:

2.

Bejelentés a járulékfizetés átvállalásával kapcsolatban:

Az átvállalás kezdetének időpontja:

Átvállaló neve, megnevezése:

Adószáma: Adóazonosító jele:

átvállaló aláírása

Az átvállalás végének időpontja:
év hó nap

Adóazonosító jele:
20T1011-A A bejelentő neve:

          

        

                     

        

        

        



Adóazonosító jele:
20T1011-B A bejelentő neve:

A járulékfizetési kötelezettség vége időpontja bejelentésekor minden esetben okirati igazolást kell csatolni
az adatlaphoz, mely tanúsítja a további egészségbiztosítási jogosultságot.

Alulírott e nyilatkozattal arra vonatkozóan teszek bejelentést,
hogy járulékfizetési kötelezettségem végének időpontja:

év

1.

hó nap

év hó nap

2.

A járulékfizetési kötelezettség megszűnésének oka: (kötelezően kitöltendő!)

1 - biztosítással járó jogviszony létesítése
3 - a Tbj. 16. § (1) bekezdés a)–p) és s)-w), illetve a Tbj. 13. §-a alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosulttá válás
5 - téves bejelentkezés
6 - egyéb ok

Bejelentés a járulékfizetés átvállalásával kapcsolatban:

Átvállaló neve, megnevezése:

Adószáma: Adóazonosító jele:

Az átvállalás kezdetének időpontja:

Az átvállalás végének időpontja:
átvállaló aláírásaév hó nap

NYILATKOZAT A JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSÉRŐL ÉS ANNAK DÁTUMÁRÓL:

          

        

 

                     

        

        


