
Kiállított adóigazolásban feltüntetett összegek helye a  

17SZJA személyi jövedelemadó bevallásban 
 

 

Az Új Pillér Egészségpénztár által kiállított adóigazolásban A 17SZJA adóbevallásban 

szereplő 

sor száma 
feltűntetett megnevezés 

szereplő 

sor száma 
feltűntetett megnevezés 

1. 
Egyéni befizetés Önként vállalt tagdíj és egyéni 

többletfizetés 
132. sor 

„B” oszlop 

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és 

önsegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a 

2. 
24 havi lekötés A tag rendelkezése alapján, az 

adóévben lekötött összeg 
133. sor 

„B” oszlop 

Önkéntes kölcsönös egészségpénztárban, 

önsegélyező pénztárban lekötött összeg 10%-a 

3. Prevenciós szolgáltatás 
134. sor 

„B” oszlop 

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár, 

önsegélyező pénztár prevenciós 

szolgáltatásának 10%-a 

4. 
Adomány (a munkáltató által fizetett adomány) 

fedezeti alapon jóváírt összege 

15. sor 
„B” oszlop 

Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után 

Ön kötelezett a 22%-os eho megfizetésére 

132. sor 
„B” oszlop 

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és 

önsegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a 

5. Kedvezmények összesen 
136. sor 

„B” oszlop 

Az összevont adóalap utáni adó terhére 

utalandó összeg, legfeljebb 150 000 Ft, vagy 

adóalapig 

 

 Az adóévben keletkezett egyéb jövedelem    

6. Adomány fedezeti alapon jóváírt összeg 82%-a 

15. sor 

„D” oszlop 

Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után 

Ön kötelezett a 22%-os eho megfizetésére 

294. sor 
„F” oszlop 

A magánszemély 22%-os hozzájárulása  

(az igazolásban feltüntetett összeg 22%-át kell 

beírni!) 

7. 

Igénybevett adóköteles szolgáltatás Önkéntes 

pénztári törvény szerint életmódjavító 

szolgáltatások (természetgyógyászat, 

sporteszköz, gyógyteák, fog- és szájápolók) 

14. sor 
„B” oszlop 

Egyéb jogcímen kapott jövedelem 

8. 

Jogtalan szolgáltatások (sporttevékenység, 
üdülés, gyógyfürdő, életmódváltozását elősegítő 

szolgáltatás, egyéb egészségpénztáron keresztül 

nem igénybe vehető szolgáltatások) A feltüntetett 

összeg a jogtalan szolgáltatások 82%-a 

15. sor 
„B” oszlop 

Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után 

Ön kötelezett a 22%-os eho megfizetésére 

294. sor 
„F” oszlop 

A magánszemély 22%-os hozzájárulása  

(az igazolásban feltüntetett összeg 22%-át kell 

beírni!) 

 

 Az Új Pillér Egészségpénztár adószáma   

 

Az SZJA-kedvezmény az Új Pillér 

Egészségpénztárba történő adókedvezmény 

visszaigénylése estén fel kell tüntetni a pénztár 

adószámát (18189072-1-41) 

137. sor Nyilatkozat 

 

 


