Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.
„Online egyszerűbb!”
kampányának játékszabályzata 2018
1.	Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci
út 17., cégjegyzékszám: 01-09-181155, továbbiakban:
Szervező) és a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. (1051
Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2., cégjegyzékszám:
13322496-2-41), továbbiakban: Lebonyolító) által szervezett
"Online egyszerűbb" nyereményjátékban (továbbiakban:
Játék) kizárólag a jelen játékszabályzat (továbbiakban:
Játékszabályzat) 2. pontjában foglalt feltételeknek
megfelelő személyek (továbbiakban: Játékos), nyertes játék
esetén Nyertes (továbbiakban: Nyertes) vehetnek részt, akik
az akció ideje (lásd 3. pont) alatt a jelen Játékszabályzatban
foglalt feltételeknek megfelelően járnak el.

5. Pályázati feltételek
Pályázat formai elemei:

2.	A Szervező megbízásából a 2Republic BTL
Reklámügynökség Kft. által lebonyolított Játékban
kizárólag azok lehetnek Játékosok, akik az alábbi együttes
feltételeknek megfelelnek:

	Egy regisztrált email címmel egy Játékos maximum
egyszer nyerhet. Ha több Felhasználó azonosító tartozik
egy regisztrált e-mail címhez, több fizetést is indíthat, de
maximum egyszer nyerhet.

a)	Magyarországon bejelentett állandó lakcímmel vagy
ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező, és 18.
életévüket betöltött, cselekvőképes természetes
személyek; akik
b)	a Szervezővel egyetemes szolgáltatási szerződéssel
rendelkeznek vagy amennyiben az egyetemes
szolgáltatási szerződéssel rendelkező személy és az E.ON
Online ügyfélszolgálati regisztrációhoz tartozó e-mail
cím tulajdonosa eltér, és az online bankkártyás fizetést
az E.ON Online ügyfélszolgálati regisztrációhoz tartozó
email cím tulajdonosa teljesíti, akkor a regisztrációval
rendelkező, fizetést teljesítő minősül Játékosnak;
c)	a Játék időtartama alatt az 5. pontban meghatározott
feltételeknek megfelelően járnak el;
d)	A promóció időszaka alatt Mastercard vagy Mastercard
Maestro bankkártyával egyenlítik ki számlatartozásukat
az E.ON Online ügyfélszolgálatán keresztül.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a 15. pontban foglalt
természetes és jogi személyek. A nyertesek nyilatkozatot írnak
alá, amelyben tanúsítják, hogy a 15. pontban foglaltak körébe
nem tartoznak.
3.	A Játék 2018. szeptember 17. 00:00 órától 2018. november
19. 23:59 óráig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után,
illetve a Játékszabályzatban írtak szerint nem, vagy nem
megfelelően beérkezett pályázatok a Játékban nem vesznek
részt.
4. A Játék menete
	
Pályázat: A Játékos a 3. pontban megadott időszakban
és a Játékszabályzat 5. pontjában foglalt feltételeknek
megfelelően elfogadja jelen Játékszabályzatot az eon.hu/
nyeroszamla oldalon és legalább egy számláját Mastercard
vagy Mastercard Maeastro bankkártyával fizeti ki az E.ON
Online ügyfélszolgálati felületén.

	A játékos a promóció időtartama alatt az eon.hu/
nyeroszamla oldalon megadja elérhetőségeit és kijelenti
játékban való részvételi szándékát, elfogadja jelen
Játékszabályzatot.
	Ezt követően a játék időtartama alatt legalább egyszer
elektronikus módon, az E.ON Online ügyfélszolgálatán fizeti
ki számlatartozását Mastercard vagy Mastercard Maestro
bankkártyával.

A játékban való részvétel önkéntes.
	A Játékosok adatait (melyet az eon.hu/nyeroszamla
felületén adtak meg) az E.ON Energiakereskedelmi Kft., mint
a Játék Szervezője adatkezelői minőségben kezeli, míg azok
feldolgozását a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. mint
Lebonyolító adatfeldolgozóként dolgozza fel (felhasználva
azt a Nyertesek értesítéséhez). A Szervező a Játékosok
adatait a Nyertesek kiértesítéséhez átadja a Lebonyolítónak,
aki ezen adatokat harmadik fél számára nem adhatja át és
kizárólag a Játék lebonyolításához használhatja fel.
	A Szervező csak azon pályázatokat veszi figyelembe,
melyek megfelelnek a jelen pontban foglalt feltételeknek.
A Játékszabályzat által támasztott feltételeknek nem
megfelelően beküldött pályázatok érvénytelennek
minősülnek.
	Ugyanazon Játékos a Játék ideje alatt egy alkalommal
pályázhat az eon.hu/nyeroszamla oldalon, de többször is
fizethet az E.ON Online Ügyfélszolgálatán ezzel is növelve
esélyeit a nyereményjátékban.
	A Szervező a beérkezett pályázatok érvényességét, a
Játékszabályzat 2., 3., 4., 5. pontja szerinti feltételeknek
való megfelelést a Nyertesek esetében utólag ellenőrzi.
Egy érvényesen beküldött Pályázat akkor tekinthető
beérkezettnek, ha:
•	az E.ON "Online egyszerűbb" kampány (eon.hu/
nyeroszamla) oldalán a rendszeradatbázisában rögzítésre
került, és
•	az E.ON Online ügyfélszolgálatán legalább 1 (egy) sikeres
számlafizetést hajtott végre Mastercard vagy Mastercard
Maestro bankkártyával a Játék ideje alatt.
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6. Sorsolás, nyeremények
	A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat 5. pontjában
előírt feltételeknek megfelelően Mastercard vagy
Mastercard Maestro bankkártyával online fizető Játékosok
közül kerülnek ki a Nyereményjáték Nyertesei, akiket a Játék
lezárását követően a Lebonyolító a véletlenszerűség elvének
eleget tevő gépi sorsolás által sorsol ki közjegyző (Bognárné
dr. Gálfi Ildikó – 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em.
3.) jelenlétében a lent látható időpontban.
	A Játék ideje alatt ugyanazon Játékos több nyereményt nem
nyerhet.
	Nyeremények:
- 6 db nettó 350 000 Ft jóváírás Mastercard
bankkártyatulajdonos folyószámláján
- 3 db nettó 200 000 Ft jóváírás Mastercard 		
bankkártyatulajdonos folyószámláján
- 3 db nettó 100 000 Ft jóváírás Mastercard
bankkártyatulajdonos folyószámláján
Nyertesek meghatározása, sorsolások időpontjai:
A sorsolás tervezett időpontja: 2018. november 30. (kedd)
10:00 óra.
	A sorsolás helyszíne: 1137 Budapest, Szent István park 23. 1.
em. 3.
Közjegyző: Bognárné dr. Gálfi Ildikó
	A nyertesek meghatározása a Nyeremények pontban
meghatározott sorrendben történik.
	Először 6 x 350 000 Ft jóváírás kerül kisorsolásra, ezt
követően a 3 x 200 000 Ft jóváírás kerül kisorsolásra, végül
a 3 x 100 000 Ft jóváírás kerül kisorsolásra.
	Ha a kisorsolt Nyertes nem jogosult a Játékszabályzat
szerint a nyeremény átvételére, illetve ha a sorsolást követő
20 (azaz húsz) munkanapon belül a Szervező nem tudja
felvenni a kapcsolatot a Nyertessel, vagy a Nyertes lemond
nyereményéről a Szervező által kiküldött hivatalos lemondó
nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, jogosultságát
a nyereményre elveszíti. Ezen esetekben a kisorsolt
Nyertes helyébe a kisorsolás sorrendjében lévő pótnyertes
(továbbiakban: Pótnyertes) lép.
	Ezekre az esetekre 25 db Pótnyertes kerül kisorolásra.
A pótlás a kihúzás sorrendjében történik, tehát az első
Pótnyertes az először kihúzott, Nyertes helyébe lép, a
második a második helyébe, és így tovább.
7.	A Szervező megbízottjaként eljáró Lebonyolító a Nyerteseket
a sorsolás napjától számított 20 (azaz húsz) munkanapon
belül, 2 (azaz kettő) alkalommal kísérli meg a Játékban való

regisztráció során megadott telefonszámon, vagy e-mail
címen értesíteni a sorsolás eredményéről, s egyeztetni a
nyeremény átadásának módját és idejét.
	A Nyertesek kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval
annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a
jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon,
de legkésőbb a jogosultság megállapítását követő 90
(azaz kilencven) naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a Nyertesek bármelyike
nem tesz eleget és így a nyeremény időben történő
átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező,
illetve a Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A
Lebonyolító a nyeremények átvételének lehetőségét ezen
határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg. Ha a Nyertes a nyereményét az erre
nyitva álló határidőn belül nem veszi át vagy a nyeremény
átadásához szükséges dokumentációt, mint a Nyertes
átvételi nyilatkozatot (1. számú melléklet) és az Adóelőlegnyilatkozatot (2. számú melléklet) nem tölti ki, úgy a
határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően
nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.
	A Nyertesek részére a Nyereményt a Szervező, a
Lebonyolítóval e-mailben történt értesítés során a Nyertes
által megadott bankszámlaszámra utalja át. A nyeremények
átadása során hang- és képfelvételt készíthet a Szervező
és/vagy Lebonyolító, ehhez a Nyertes a Játékban való
részvétellel kifejezetten hozzájárul. A hang- és képfelvételt
a Szervező 2018. december 31-ig kizárólag saját belső
eljárásában felhasználhatja, közzé teheti honlapján, egyéb
vállalati anyagokban és kiadványokban.
A nyeremények másra nem átruházhatók.
	Nyomdai hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem
vállal felelősséget.
	A Nyertesek a Játékban való részvétellel – így jelen
Játékszabályzatban foglaltak elfogadásával - hozzájárulnak
ahhoz, hogy nevüket és lakhelyüket (kizárólag a város
megnevezésével) a Szervező az E.ON weboldalán feltüntesse.
8.	A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl.
kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és
a Lebonyolító érdekkörén kívül felmerülő technikai
problémákért, a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek
felróható magatartása miatti elmaradásáért vagy
késedelmes beváltásáért a Szervező és a Lebonyolító a
Nyertesek és/vagy Játékosok felé semmiféle felelősséget
nem vállalnak.
9.	A Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk megadott teljes
nevük és Online ügyfélszolgálaton regisztrált e-mail címük
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alapján azonosítjuk, így az időközbeni esetleges változással
járó, valamint a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívüli
technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a
Szervező nem vállalja.
	A Játékos tudomásul veszi, hogy időnként előfordulhat,
hogy a Szervezőkön vagy a Játék szervezésében résztvevő
partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható.
A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai
feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget
nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja
a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn
és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati
hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása.
10.	A játék szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
feladatokat a Szervező az általa megbízott Lebonyolító útján
végzi.
	A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel
során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű
megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes
körű felelősséget vállalnak.

b.	a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen
közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) 1.).
c.	az a nyertes, aki a 7. pontban meghatározottakat
tartalmazó nyilatkozattal nem rendelkeznek (nyilatkozatot
lásd: 1. sz. melléklet)
d. Eltérő számlafizető vagy számla fogadó
15.	Vegyes rendelkezések
a)	A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály indokolás
nélküli módosításának jogát, a módosítás honlapon
(www.eon.hu/nyeroszamla) történő közzétételével.
b)	A Szervező nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
c)	A Lebonyolító az esetleges hacker-támadások
következtében keletkezett károkért felelősséget nem
vállal.
d)	A személyes adatok védelmével kapcsolatos részletes
rendelkezéseket az Adatvédelmi Irányelvek tartalmazzák.
E.ON Energiakereskedelmi Kft., Szervező
Budapest, 2018. szeptember 16.

11.	A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen
felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem
szabályozott további költségek és kiadások (pl. a
helyszínre utazás költségei, stb.) a Játékost terhelik. Jelen
szabályzatban rögzített nyereményjátékkal kapcsolatosan
felmerülő valamennyi adó-és járulékkötelezettségeket a
Szervező viseli.
12.	A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a
nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott
személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a
Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően
a Szervezőt felelősség nem terheli.
13.	A Játékos a Pályázat beküldésével tudomásul veszi, és a
részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt
valamennyi feltételt, valamint egyértelműen és kifejezetten
hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező, kizárólag
a Játékhoz kapcsolódóan kezelje (a Nyertesek esetében
értesítés céljából felhasználja), illetve az Adatvédelmi
irányelvekben foglaltaknak megfelelően marketing és egyéb
promóciós célra felhasználja.
14.	A Játékból ki vannak zárva:
a.	a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) 1.);
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Adatvédelmi Irányelvek
Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által az „Online egyszerűbb!”
nyereményjátékával összefüggésben a résztvevőknek
az 5. pontban foglaltaknak önkéntes alapon kell adatot
szolgáltatniuk. Ezen adatokat a Szervező bizalmasan, a
vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli.
Az adatkezelés részletes szabályait a következőkben ismertetett
Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
Adatkezelési Szabályzat
Adatkezelő elérhetősége: adatvedelem@eon-hungaria.com
A résztvevők köre
Az adatkezelés az E.ON Energiakereskedelmi Kft. „Online
egyszerűbb!” nyereményjátékán a résztvevők megfelelő
tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásán alapul. Az
adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. (Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
továbbiakban: Info tv.) 5. § 1.) a) pontja szerint az érintett
önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre
A résztvevők részéről önkéntesen megadott adatok: név, e-mail
cím, telefonszám.
Az adatkezelés célja
A résztvevő önkéntes döntése alapján megadott adat
kezelésének célja a nyereményjátékon való részvétel biztosítása.
Az adatkezelés időtartama
A megadott névnek, e-mail címnek és telefonszámának az
E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az E.ON Hungária Zrt.
szolgáltatásaihoz kapcsolódó értékesítési- egyéb marketing
és promóciós célú felhasználása a játék lezárását követő 5
évig tart, illetve amíg annak megszüntetését a résztvevő az
adatkezelőtől kifejezetten írásban nem kéri, eltekintve a törvény
által elrendelt kötelező adatkezeléstől. Az adatok törlésére az
erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kerül sor.
Rendelkezés személyes adatokkal
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a
személyes adatok törlése iránti igény az adatkezelő részére
küldött levélben vagy e-mailben kifejezett, írásos nyilatkozattal
közölhető.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló
igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már
nem állíthatók helyre. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a
személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené
az érintett jogos érdekét. Az így zárolt adat kizárólag addig

kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
Az adatfeldolgozás
Az adatkezelő az általa kezelt adatokhoz kapcsolódó technikai
feladatok elvégzésére külső adatfeldolgozót vesz igénybe,
amely a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. (1051 Budapest,
Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2.). A külső adatfeldolgozó által
végzett tevékenységért az adatkezelő felelősséggel tartozik.
Az adattovábbítás lehetősége
Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére
álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az
illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat
továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt
az adatkezelő nem tehető felelőssé.
A résztvevők jogai az adatkezelő által kezelt személyes
adataikkal kapcsolatosan
Személyes adataik kezeléséről a résztvevők az adatkezelőtől
bármikor, az adatvedelem@eon-hungaria.com címre küldött
e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az elektronikus levél
tárgy rovatában az „Online egyszerűbb!” kampány jeligét
kell feltüntetni. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a résztvevő
adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára,
jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére és címére,
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra,
kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a résztvevő adatait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő az Info tv.
15. § (4) bekezdése szerint a kérelem benyújtásától számított
legkésőbb 30 napon belül köteles válaszolni. A kezelt adatok
törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban foglaltak az
irányadók.
A jogérvényesítési lehetőségek
A résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint
a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja,
továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben
kérheti az az Adatvédelmi Hatóság segítségét is (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel,
észrevétellel ezen túlmenően kereshető az adatkezelő
adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címen.
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1. számú melléklet
Nyertes átvételi nyilatkozata

Alulírott
születési hely, idő
anyja neve
e-mail cím

a jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen, befolyásmentesen és visszavonhatatlanul kijelentem, hogy az E.ON Energiakereskedelmi
Kft. által szervezett „Online egyszerűbb!” elnevezésű nyereményjáték játékszabályzatának értelmében 18. életévemet betöltött
személy vagyok, aki, illetve akinek a közeli hozzátartozója nem munkatársa
(vezető tisztségviselő, munkavállaló, megbízott stb.) az E.ON csoportnak.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben meghatározott személyes adataimat a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft.,
mint az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által megbízott lebonyolító kezelje, kizárólag a nyeremény átadásához kapcsolódó célból.

, 2018.

Aláírás
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2. számú melléklet
Adóelőleg-nyilatkozat

Adóelőleg-nyilatkozat a 2018. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
A nyilatkozatot adó magánszemély

neve

születési neve

adóazonosító jele

adószáma

TAJ száma

anyja neve

születési helye

születési idő

lakcíme

állampolgársága

telefonszáma
A számomra kifizetésre kerülő összegből az adóelőleg alapjának megállapításához a következő nyilatkozatot teszem:
1. Az önálló tevékenységből származó bevétel adóelőlegének megállapítása során
a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem.
vagy
Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem.
a bevételből
2. Az önálló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során
a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem.
vagy
Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem.
a bevételből
3.	A nem önálló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során a bevételből
felmerülő, elismert költség levonását kérem.

Ft

4.	Az adóelőleg megállapítása során az igazolás nélkül elszámolható költség levonását kérem
az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből
a nem önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből.
5.	 Belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott személyként
a belföldi hivatalos kiküldetés címén kapott bevételből igazolás nélkül elismert költségként napi 3000 forint napidíj-átalány
levonását kérem.
6.	 Nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként vagy árukísérőként foglalkoztatott
személyként a külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén kapott bevételből (a napidíjból) igazolás nélkül elismert költségként
napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg (legfeljebb a napidíj erejéig történő) levonását kérem.
7. 7/a, Saját jogú nyugdíjas vagyok
7/b, Ellátásom szünetel 		
8.

igen
igen

nem
nem

A fenti nyilatkozatomat annak visszavonásáig kérem figyelembe venni az adóévben.

, 2018.

A magánszemély aláírása
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2. számú melléklet
Adóelőleg-nyilatkozat

9. A magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét a nyilatkozat
figyelembevételével állapítom meg.

a kifizető megnevezése
-

-

a kifizető adószáma
, 2018.

A magánszemély aláírása

7/9

Tájékoztató a költségekről szóló
adóelőleg-nyilatkozathoz a 2018. évben

Tisztelt Adózó!
Ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és járandóságainak
számfejtése előtt adja át a kifizetőnek. A nyilatkozat tartalmát
érintő bármely változás esetén Ön köteles haladéktalanul új
nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni.
A nyilatkozat egyik példányát a kifizetőnek, másik példányát
pedig Önnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges
bizonylatokkal együtt az elévülési időn belül megőriznie.
A tevékenységgel összefüggésben felmerülő kiadásokat
igazoló bizonylatokat a kifizetőnek bemutatni nem kell,
azokat csak meg kell őrizni.
Figyelmeztetés: Ha Ön tételes igazolással elszámolható
költség levonását kéri, és a nyilatkozat alapján levont költség
meghaladja az adóbevallásban utóbb elszámolt, ténylegesen
igazolt költséget, akkor a nyilatkozat szerinti költség 5 százalékát
meghaladó költség-különbözet után 39 százalék, továbbá
ha emiatt az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó
befizetési különbözet is mutatkozik, a befizetési különbözet után
12 százalék különbözeti-bírságot is fizetnie kell.
A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania az
őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha a
magánszemély bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési
betétlapját, vagy – ha családi gazdálkodó (gazdálkodó család
tagja) – az e jogállását igazoló okiratát. A kifizetőnek a
vállalkozói bevételből sem kell adóelőleget megállapítania
feltéve, hogy az egyéni vállalkozó a bizonylaton feltünteti
a vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát.
Az 1. ponthoz: Az önálló tevékenységéből származó
bevételéből (például a megbízási díjból) az adóelőleg alapjának
megállapításához Ön kétféle költséglevonást kérhet: a 10
százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás
szerinti költség figyelembevételét. A tételes költségelszámolás
alkalmazása esetén az adóelőleg megállapítása során a kifizető
által figyelembe vehető költség legfeljebb a bevétel
50 százaléka lehet. Amennyiben az igazoltan felmerült költsége
az előbbiek 50 százalékát meghaladja, azt év végén
az adóbevallásában érvényesítheti.
Ha ezt a Nyilatkozatot Ön nem teszi meg, és más igazolás
nélkül elszámolható költségek nem merülnek fel, a kifizető
önálló tevékenység esetén automatikusan a 10 százalékos
költséghányadot alkalmazza, azaz a bevétel 90 százalékát
tekinti az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek.
A 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes
költségelszámolás szerinti költség elszámolását Önnek
az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó
bevételére – az önálló tevékenységre tekintettel kapott
költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmaznia.

Ha azonban az adóelőleg-alapok meghatározása a 10
százalék költséghányad levonásával történt, Ön utóbb az
adóbevallásában az adóalap meghatározásához alkalmazhatja
a tételes költségelszámolást, feltéve, hogy a bevallásban
a 10 százalék költséghányad levonását más bevételeinek
egyikénél sem érvényesíti. Abban az esetben azonban, ha az
adóelőlegnél tételes költségelszámolásról nyilatkozott, akkor
az év végi adóbevallásában nem alkalmazhatja a 10 százalékos
költséghányadot.
A 2. ponthoz: Az 1. pontban leírtak irányadóak az önálló
tevékenységre tekintettel kapott költségtérítésre is azzal az
eltéréssel, hogy az 50 százalékos korlát a költségtérítésre nem
vonatkozik.
A 3. ponthoz: A nem önálló tevékenységből (például
munkaviszonyból) származó bevétel esetén költségnyilatkozatot
csak akkor lehet adni, ha a kifizető, a munkáltató költségtérítést
(is) fizet. Ha Ön nem kér költséglevonást és nem merül fel
a törvény által igazolás nélkül elismert költsége sem, akkor
a költségtérítés teljes összegét figyelembe kell venni az
adóelőleg-alap meghatározása során.
A 4. ponthoz: Ön nyilatkozhat úgy is, hogy az önálló, illetve
a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott
költségtérítés összegéből az igazolás nélkül elszámolható
költség levonását kéri. Ilyen esetben minden további költséget
elszámoltnak kell tekinteni, vagyis a bevétellel szemben sem
költséghányad, sem pedig további elismert költség nem vehető
figyelembe.
Az 5. ponthoz: Abban az esetben, ha Ön belföldi
árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként
vagy árukísérőként foglalkoztatott személyként teszi meg ezt
a nyilatkozatot, akkor a napi 6 órát meghaladó időtartamú
belföldi hivatalos kiküldetés címén kapott bevételéből igazolás
nélkül elismert költségként napi 3000 forint napidíj-átalány
levonását kérheti. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő
munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet tartalmazza a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő
munkavállalóknak kiküldetéssel összefüggésben adható napidíj
általános szabályait, valamint külön rendelkezést fogalmaz
meg a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban
gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott
munkavállalók napidíj-átalányára vonatkozóan. Ezzel
összefüggésben az Szja törvény úgy rendelkezik, hogy a 3000
forintos napidíj-átalány igazolás nélkül elismert költségként
levonható az ekként foglalkoztatott magánszemély bevételéből,
feltéve, hogy ezen kívül a magánszemély kizárólag a gépjármű
belföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és
számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására
jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza. E
rendelkezés alkalmazásában – a 2017. június 20-ától hatályos
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módosításnak köszönhetően – az engedélyhez kötött belföldi
közúti közlekedési szolgáltatással esik egy tekintet alá az a saját
célra folytatott (saját számlás) áruszállítási, személyszállítási
tevékenység is, amely más személy részére jogszerűen csak
engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedésként lenne
nyújtható.
Akkor számolható el ilyen címen napidíj, ha a távollét
időtartama a napi hat órát meghaladja, és a munkáltató
a kiküldetésre nem alkalmazza a Korm.rendelet 3. §-ában
foglaltakat és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más
juttatást (ideértve különösen a szállásra, utazásra fordított
kiadások megtérítését) nem ad.
A 6. ponthoz: Ha Ön ezt a nyilatkozatot munkaviszonyban
külszolgálaton lévő, vagy kifizető által elrendelt külföldi
kiküldetésben lévő nemzetközi árufuvarozásban és
személyszállításban közreműködő gépkocsivezetőként,
árukísérőként teszi meg, a külföldi kiküldetés (külszolgálat)
címén kapott bevételéből (a napidíjból) igazolás nélkül
elismert költségként – a 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
alapján – napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg vonható
le. Ebben az esetben kizárólag a gépjármű külföldön történő
üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más
bizonylattal igazolt költségeket számolhatja el, azaz nem számít
elismert költségnek a külföldi szállás díjára fordított összeg.

A 7. a és b ponthoz: Ennél a pontnál nyilatkozhat arról, hogy
saját jogú nyugdíjas-e és ellátása szünetel-e vagy nem. (Saját
jogú nyugdíjas: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával
a 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját
jogú nyugellátásban (öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék),
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított
ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi,
rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon
nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban
vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban
részesül.)
Az 8. ponthoz: Amennyiben Ön ezt a Nyilatkozatot megteszi,
az 1-5. pontban tett nyilatkozatát a kifizető, a munkáltató
az adóéven belül folyamatosan, a nyilatkozat visszavonásáig
figyelembe veszi. Ha ezt a nyilatkozatot nem teszi meg,
a kifizető, a munkáltató az 1-5. pontban tett nyilatkozatát
csak az adott kifizetésre vonatkozóan veszi figyelembe.
A 9. ponthoz: Ezt a pontot a kifizető, a munkáltató tölti ki.
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