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Kedves Válaszadónk! 

 

 

Köszönjük, hogy a populacio.hu felhasználásból keletkezett jövedelmeinek adózási teendőivel 

kapcsolatban az ügyfélszolgálatunkhoz fordult. 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy amint az oldalon közzétett adatkezelési szabályzatban is szerepel, 

populacio.hu felhasználása után keletkezett jövedelmek esetleges adóvonzatáról minden esetben a 

felhasználóknak szükséges gondoskodnia, ennek követelményeivel kapcsolatban a populacio.hu és az 

üzemeltető Ipsos s.r.o. felelősséget nem vállal. 

 

Az adózás menetéről szóló következő tájékoztatást adószakértő állította össze, de az nem minősül 

hivatalos tanácsadásnak, ajánlatnak, ezzel kapcsolatban a populacio.hu és az üzemeltető Ipsos s.r.o. 

felelősséget nem vállal. Amennyiben az alábbiakkal kapcsolatban további kérdései, észrevételei 

merülnének fel, kérjük, forduljon könyvelőjéhez vagy adótanácsadójához. A szolgáltatás további 

igénybevételével kifejezetten elfogadja a fentieket, azzal, hogy ezzel összefüggésben az Ipsos s.r.o.-val 

és az Ipsos Zrt.-vel szemben igénye, követelése nincsen. 

 

A populacio.hu felszanálásából származó jövedelem úgynevezett „Egyéb jogcímen kapott jövedelem”, 

amellyel kapcsolatban az általános adófizetési és bevallás módja a következő: 

 

1. Adó, illetve adóelőleg számítás és fizetés 

A magánszemélyeknek Személyi Jövedelemadó- (továbbiakban: SZJA) és Szociális Hozzájárulási 

Adó (továbbiakban SZOCHO) előleget kell fizetnie minden negyedévet követő hónap 12. napjáig 

(04.12., 07.12., 10.12., 01.12.), amikor ilyen típusú jövedelme keletkezik. 

 

1.1. Adó, illetve adóelőleg számítás 10% költséghányad használatának módszerével a 2020-ben 

érvényes szabályok szerint, példa: 

a. Negyedévben befolyt „Egyéb jogcímen kapott jövedelem” összesen: 1.000 Ft 

b. 10%-os költséghányad: 1.000 Ft × 0,1 = 100 Ft 

c. Jövedelem: 1.000 Ft – 100 Ft = 900 Ft 

d. Számított adóalap: 900 Ft × 0,87 = 783 Ft 

e. SZJA (15%): 783 Ft × 0,15 = 117 Ft 

f. SZOCHO (15,5%): 783 Ft × 0,155 = 121 Ft 

 

1.2. Az SZJA és az SZOCHO előleg befizetése átutalással a közlemény rovatban az adózó 

magánszemély adóazonosító jelét feltüntetve a következő bankszámlaszámokra történik: 

- NAV SZJA: 10032000-06056353-00000000 

- NAV SZOCHO: 10032000-06055912-00000000 

 

2. Adó, illetve adóelőleg bevallás 

Az adó, és a megfizetett adóelőlegek elszámolását be kell vallania az éves SZJA bevallásban, 

melynek határideje minden tárgyévet követő év február 25-e (egyéni vállalkozóknak) vagy május 

20-a (minden más magánszemélynek). 

 



 

Adózás menete a populacio.hu felhasználásból keletkezett jövedelmek után 2020 2 / 2 

2.1. SZJA bevallás: 

20SZJA (vagy 2053) bevallás „A” lap „Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után Ön 

kötelezett a 15,5%-os SZOCHO megfizetésére sorában” sorában: 

„B” oszlop: Jövedelem (pl. 1.000 Ft) 

„C” oszlop: 10%-os költséghányad (pl. 100 Ft) 

„D” oszlop: Számított adóalap (pl. 783 Ft) 

 

A 2.1. pontban említett példák az 1.1. pontban ismertetett példára vonatkoznak az 

esetben, amennyiben a tárgyév más negyedévben és más forrásból ilyen jellegű jövedelme 

nem keletkezett – ellenkező esetben ezeket összesíteni szükséges. 

 

20SZJA bevallás „C” lap „Az adózót terhelő adó az I-II-III-IV. negyedévre” sorokban az Ön  

által negyedévenként kiszámított adóelőleget kell beírni, majd a ténylegesen megfizetett 

adót összesítve: „Az adózó által megfizetett adóelőleg, adó”. A példa szerint ide 117 Ft-ot 

kell írnia, amennyiben az összeget ténylegesen befizette. 

 

2.2. SZOCHO bevallás 

Valószínűleg* a „09” lap: „A magánszemély 15,5%-os SZOCHO fizetési kötelezettsége”. A 

számított SZOCHO előleget negyedévenként kell beírni. 

„Az adózó által befizetett Szociális Hozzájárulási Adó”: itt kell feltüntetni a magánszemély 

által valóban megfizetett SZOCHO összegét. 

 

* Jelen tájékoztató összeállításakor még nem került kiadásra 2020-es évre érvényes SZJA bevallás, 

így ez a pont jelenlegi ismereteink alapján feltételezett. 

 

 

3. Adómentes alapítványi támogatás 

Amennyiben a populacio.hu felhasználásából származó jövedelmeket a populacio.hu oldalra 

bejelentkezve a „Személyes adatok” menüpontban kiválasztható valamely alapítvány számára 

ajánlja fel, az minden esetben adómentes. 

 

 

Bízunk benne, hogy az ismertetőnk segítségére volt és továbbra is elégedett válaszadóink között 

üdvözölhetjük. 

 

 

Üdvözlettel, 

a populacio.hu 


