
Az Új Pillér Egészségpénztár által kiállított adóigazolásban feltüntetett összegek helye a  

NAV 1453. sz. bevallás 2014. évre a személyi jövedelemadóról szóló nyomtatványban 
 
 

A 1453-as SZJA bevallásban Az Új Pillér Egészségpénztár által kiállított adóigazolásban 

szereplő sor 

száma 

feltüntetett 

megnevezés 

szereplő sor 

száma 

feltüntetett 

megnevezés 

13. sor 

„B” oszlop 

Egyéb jogcímen kapott 

jövedelem 
7. sor 

Igénybevett adóköteles szolgáltatás Önkéntes 

pénztári törvény szerint életmódjavító szolgáltatások 

(természetgyógyászat, sporteszköz, gyógyteák, fog- és 

szájápolók) 

14. sor 

„B” oszlop 

Egyéb jogcímen kapott 

jövedelem, amely után Ön 

kötelezett a 27%-os eho 

megfizetésére 

4. sor 
Adomány (a munkáltató által fizetett adomány) fedezeti 

alapon jóváírt összege 

14. sor 
„B” oszlop 

Egyéb jogcímen kapott 

jövedelem, amely után Ön 

kötelezett a 27%-os eho 

megfizetésére 

8. sor 

Jogtalan szolgáltatások (sporttevékenység, üdülés, 

gyógyfürdő, életmódváltozását elősegítő szolgáltatás, 

egyéb egészségpénztáron keresztül nem igénybe vehető 

szolgáltatások) A feltüntetett összeg a jogtalan 

szolgáltatások 78%-a 

14. sor 
„D” oszlop 

Egyéb jogcímen kapott 

jövedelem, amely után Ön 

kötelezett a 27%-os eho 

megfizetésére 

6. sor Adomány fedezeti alapon jóváírt összeg 78%-a 

132. sor 

„B” oszlop 

Az önkéntes kölcsönös 

egészségpénztárba és 

önsegélyező pénztárba 

befizetett összeg 20%-a 

1. sor 
Egyéni befizetés Önként vállalt tagdíj és egyéni 

többletfizetés 

132. sor 

„B” oszlop 

Az önkéntes kölcsönös 

egészségpénztárba és 

önsegélyező pénztárba 

befizetett összeg 20%-a 

4. sor 
Adomány (a munkáltató által fizetett adomány) fedezeti 

alapon jóváírt összege 

133. sor 

„B” oszlop 

Önkéntes kölcsönös 

egészségpénztárban, 

önsegélyező pénztárban 

lekötött összeg 10%-a 

2. sor 
24 havi lekötés A tag rendelkezése alapján, az adóévben 

lekötött összeg 

134. sor 
„B” oszlop 

Önkéntes kölcsönös 

egészségpénztár, önsegélyező 

pénztár prevenciós 

szolgáltatásának 10%-a 

3. sor Prevenciós szolgáltatás 

136. sor 

„B” oszlop 

Az összevont adóalap utáni 

adó terhére utalandó összeg, 

legfeljebb 150 000 Ft 
5. sor Kedvezmények összesen 

137. sor Nyilatkozat 
Az Új Pillér 

adószáma 

Az SZJA-kedvezmény az Új Pillér Egészségpénztárba 

történő adókedvezmény visszaigénylése esetén fel kell 

feltüntetni a pénztár adószámát (18189072-1-41) 

294. sor 

„F” oszlop 

A magánszemély 27%-os 

hozzájárulása (az igazolásban 

feltüntetett összeg 27%-át kell 

beírni!) 

6. sor  Adomány fedezeti alapon jóváírt összeg 78%-a 

8. sor 

Jogtalan szolgáltatások (sporttevékenység, üdülés, 

gyógyfürdő, életmódváltozását elősegítő szolgáltatás, 

egyéb egészségpénztáron keresztül nem igénybe vehető 

szolgáltatások) A feltüntetett összeg a jogtalan 

szolgáltatások 78%-a 

 



 
Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár 

Adóigazolás Minta 

a 2014. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz 
 

 

Pénztártag neve: Pataky Ágoston Pénztári tagazonosító: 11111111 

Anyja neve: Pataky Ágostonné Adóazonosító jele: 2311111111 
 

Az Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár igazolja, hogy nyilvántartásunk szerint, 2014. évben az Ön személyi 

jövedelemadóját érintően az alábbi tételek kerültek könyvelésre: 

 Megnevezés Összeg (Ft) 
Adókedvezmény  

összeg (Ft) 
Vonatkozó Jogszabályok 

1. Egyéni befizetés Önként vállalt tagdíj és egyéni többletfizetés 100.000 20.000 SZJA tv. 44/A. § (1) 

2. 24 havi lekötés A tag rendelkezése alapján, az adóévben lekötött összeg 100.000 10.000 SZJA tv. 44/A. § (1) ba) 

3. Prevenciós szolgáltatás 100.000 10.000 
SZJA tv. 44/A. § (1) bb) és  

1993. ÖPT 51/E 

4. Adomány (a munkáltató által fizetett adomány) fedezeti alapon jóváírt összege 100.000 20.000 
SZJA Tv. 44/A. § (1) (b) és  

SZJA Tv. 28. § (1) (f) 

5. Kedvezmények összesen  60.000  

    
 

 Az adóévben keletkezett egyéb jövedelem Összeg (Ft) Vonatkozó Jogszabályok 

6. Adomány fedezeti alapon jóváírt összeg 78%-a 78.000 
SZJA Tv. 28. § (1) (f) 

1998. évi LXVI. tv. 3. § (1) 

7. Igénybevett adóköteles szolgáltatás Önkéntes pénztári törvény szerint életmódjavító 

szolgáltatások  (természetgyógyászat, sporteszköz, gyógyteák, fog- és szájápolók)  
22.000 

SZJA Tv 28. § (1) és 

1993. ÖPT 51/C. § 

8. Jogtalan szolgáltatások (sporttevékenység, üdülés, gyógyfürdő, életmódváltozását elősegítő szolgáltatás, egyéb 

egészségpénztáron keresztül nem igénybe vehető szolgáltatások) A feltüntetett összeg a jogtalan szolgáltatások 78%-a 
0 

SZJA Tv 28. § (1), 29. § 

1993. ÖPT 51/C. § és EHO Tv. 

9. Egyéb jövedelem összesen 100.000  

Ezt az igazolást a személyi jövedelemadó elszámolásához állítottuk ki. 

Az SZJA igazolásra vonatkozó jogszabályok 

Az SZJA tv. 44/A § (1) bekezdés értelmében „az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár magánszemély tagja az adóbevallásában tett nyilatkozat, 

munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az 

adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből a következők szerint meghatározott összegek átutalásáról: 

a)  az önkéntes kölcsönös pénztár(ak)ba az adóévben az általa a tagi jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, valamint az egyéni számláján jóváírt, e 

törvény szerint az adóévben megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 százaléka, 

b)  az önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár tagjaként - az a) pontban foglaltaktól függetlenül  

ba)  az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből a rendelkezése alapján elkülönített és az adóévben a lekötéstől számítva legalább 24 hónapra lekötött - 

az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott - összeg 10 százaléka a lekötés adóévében, 
bb)  az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből megbízása alapján a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes 

kölcsönös biztosító pénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka, 

de legfeljebb az adóévben - az a)-b) pontok vonatkozásában együttesen - 150 ezer forint.” 

Hasznos információk az SZJA jóváírás visszaigényléséhez 

 Kérje vissza az SZJA-t az Új Pillér Egészségpénztárba! Az SZJA bevallás elektronikus kitöltése esetén a 2014. évi személyi jövedelemadó 

bevallásában tüntesse fel az Új Pillér adószámát (18189072-1-41), mely alapján a Pénztár többi adata automatikusan betöltődik. Az adóbevallás kézi 

kitöltése esetén tüntesse fel az Új Pillér Egészségpénztár nevét, adószámát (18189072-1-41) és bankszámla számát (10700024-43040607-51100005). 

Az SZJA bevallás benyújtását követő 30 napon belül az adóhivatal a visszautalja az összeget, mely költséglevonás nélkül költhető.  

 A munkáltatói hozzájárulás összege nem képez SZJA alapot. Az SZJA törvény 7.§ (1) jb) pontja szerint az önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztárakba befizetett munkáltatói hozzájárulás után a magánszemélynek nem kell adóznia, amennyiben az nem haladja meg a törvényben 

meghatározott mértéket, így SZJA-kedvezmény sem vehető igénybe utána. 

 Kérjük, amennyiben adatai nem egyeznek az itt feltüntetett adatokkal, nyilvántartásunk pontosítása végett írásban jelezze felénk a változásokat: Új 

Pillér Egészségpénztár, 1535 Budapest, Pf.: 861. Tájékoztatjuk, hogy a jelen igazolásban szereplő összegekkel kapcsolatban reklamációt kizárólag 

2015. február 28-ig áll módunkban elfogadni, azt követően azok könyvelésén módosítani nem tudunk. 

 Regisztráljon most a www.ujpiller.hu portálon elérhető online ügyintézésre, mert az ott regisztrált tagjaink számára jelen igazolás letölthető, 

ráadásul minden egyes költést követően e-mailben értesítést küldünk az adóköteles szolgáltatásról.  

Budapest, 2015. január 26. 

 

  Marchhart Dénes 

az igazgató tanács elnöke 

Adószám: 18189072-1-41, Bankszámlaszám: 10700024-43040607-51100005, Cím: 1022 Budapest, Bimbó út 18., Telefon: 06 40 200 203, Fax: 06 1 210 97 78,  

Web: www.ujpiller.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@ujpiller.hu 
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