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Klein Administraties  B.V.           .    
Boekhouding, Loonadministratie, Belastingzaken en Advisering        …  …………… 

 

 

Tájékoztató a 2013-as adóbevalláshoz 

 

 

Szükséges dokumentumok  es adatok: 

 Jaaropgave (minden munkahelyröl ahol az adott évben dolgozott), ennek hiányában az adott munkahelyröl a 

2013-ban kapott legutolsó bérpapír 

 UWV-s jaaropgave is szükséges, ha Ön segélyt kapott vagy táppénzen volt 

 Személyazonosító okmány (ha személyesen keresi fel irodánkat, akkor mi készítünk fénymásolatot, ha 

kollégával vagy ismerös által csinaltatja nálunk az adobevallasat, akkor egy fénymásolat szükséges, illetve ha 

email-en keresztül intézi, akkor  is szükséges bescennelni) 

 Lakcimkartya illetve holland regisztralt lakcim eseten a Gemeentes igazolas amit a regisztracio utan 

kapott.  

 Adatlap + sz.sz. meghatalmazás (ha nem személyesen intézi, akkor egy meghatalmazás is szükséges) A 

nyomtatványok weboldalunhkon (http://blagroep.nl/hu) illetve a facebook  (Klein Könyvelöiroda) oldalunkon 

is megtalálhatóak, vagy kérésre e-mailben is el tudjuk küldeni (magyar@kleinadministraties.nl) 

 Hypoteek dokumentáció, amennyiben holland vásárolt lakással rendelkezik (banki papir a fennalló 

hiteltartozasról, WOZ-érték, közjegyzöi költség (ez csak a vásárlás évében) 

 Hollandián kívüli jövedelemigazolás, amennyiben dolgozott Magyarorszagon vagy Hollandián kívül.  

 Gyermekek adatai, szül. anyakönyvi kivonat, ha van Önnel egy háztartásban élö 12 év alatti gyermek 

(egyedülállá szülönél 16 év alatti) 

 23 év alatti eltartott hozzátartozó adati, szem.ig. és lakcimkártya másolat, ha Ön tartja el (pl. Munkanélküli 

vagy egyetemen tanul még). 

 Partner személyazonosító okmány  es lakcim másolata, ha Önnek van fiscalpartnere  

Az alabbi feltetelekkel lehet valaki fiscalpartner: 

 Hazasok vagy kozjegyzo altal hitelesitett elettarsi kapcsolatban vannak  

 Kozosen nevelnek gyermeket 

 Kozosen vezetett nyugdijelotakarekossagi szamlaval rendelkeznek 

 Kozos tulajdonu lakasukban laknak 

 Es a fenti feltételek legalabb fél évet fennálltak 2013-ban 

 

 

Voorlopige aanslag (elozetes elszamolas) es Definitive aanslag (vegleges elszamolas) 

Hollandiában a 2014. Április 1-ig leadott adóbevallások általában juliusig kerülnek feldolgozasra. Tudni kell azt, hogy 

itt 3 év áll az adóhivatal rendelkezésére, hogy a bevallasokat feldolgozzák. Általában a bevallás beérkezése és az 

automatikus feldolgozás után egy ún. Voorlopige aanslag-ot, vagyis egy elözetes elszamolást kap az ügyfel és 

kifizetésre kerül az általunk kiszámolt összeg. Viszont a bevallás még nincs lezárva az adóhivatal részéröl, hanem 

tovább vizsgálják és a késöbbiekben még kap az ügyfél egy ún. definitive aanslagot, vagyis egy végleges lezárást.  

http://blagroep.nl/hu
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Ha hibát talál az összegben (ez akkor fordul elö ha az ügyfel nem adja le az adóbevallás elkészítéséhez az összes 

munkahelyröl a jövedelemigazolását) vagy jogtalanul igenybe vett kedvezmenyt lát az adohivatal, akkor elöfordul, 

hogy esetleg vissza kell fizetni a kiutalt össezeget vagy különbözö igazolasokat kell bemutatni a kedvezmenyek 

igénybevételével kapcsolatban az adóhivatalnak.  

Egyes esetekben az ugyfél nem kap elozetes elszamolast, hanem majd csak veglegeset, akkor egy évbe is beletelik, 

mire feldolgozzak a bevallasat (ez legtobbszor akkor fordul elo, ha jovedelemmel nem rendelkezo fiscalpartnere van 

az ugyfelnek).  

Gyakran a Definitive aanslagon nullas kifizetes szerepel. Ez azert van, mert mar a Voorlopige anslaaggal egyidejuleg 

megtortent az adovisszaterites kifizetese, es ha a tovabbiak soran nincs valtozas, akkor feltunteti az adohivatal, hogy 

mar nulla adovisszateritessel tartozik az ugyfelnek.  Termeszetesen ha a tovabbi vizsgalodas soran elterest talalnak, 

akkor a Definitive aanslagon feltuntetik, hogy az adohivatal még tartozik-e az ugyfelnek, vagy pedig sajnos az is 

elofordul, hogy az ugyfelnek kell visszafizetnie az adovisszaterites egy reszet vagy némely esetben az egészet.  

 

Biléták 

Hollandiaban 3 fele adobevallasi forma (bileta) letezik maganszemelyeknek. Az, hogy milyen biletan kell beadni a 

bevallast, mindig a lakcimtol fugg. Ezert nagyon fontos tisztaban lenni, hogy valaki rendelkezik-e regisztralt holland 

lakcimmel, vagy hogy valtozott-e a magyar lakcime a sofiszam csinaltatasa ota.  

 C-bileta: annak szukseges, akinek egesz evben 2013-ban magyar lakcime volt 

 P-bileta: annak szukseges, aki egesz evben 2013-ban holland lakcimmel rendelkezett 

 M-bileta: annak szukseges, aki 2013-ban ev kozben holland hivatalos lakcimet regisztralt, vagy pedig 

megszunettte a hivatalos holland lakcimet es ujra magyar lakcimmel rendelkezik.  

 

A  C- es P-bileta elektronikusan beadhato, az M-biletat nem lehet digitalisan beadni!  

 

 

M bileta 

Aki 2013-ban Hollandiaba lakcimet regisztralt, vagy kiregisztralt, vagy valamilyen oknal fogva megszunik a holland 

lakcime, annak un. M-biletan kell beadni az adobevallasat. Ez a fajta adobevallas nem adhato be digitalisan, csak 

formanyomtatvany formajaba, postan kersztul bekuldve.  

 

 

Lakcim, regisztracio 

Mint mar emlitve lett, hogy az adobevallas szempontjabol nagyon fontos a helyes lakcim. Sokan nincsenek tisztaban 

azzal, hogy van-e regisztralt lakcimuk, mert esetleg a munkaltato beregisztralta a szallasra. Ennek nagyon fontos 

utanajarni. Sajnos ha hibas lakcimmel kerul bekuldesre az adobevallas, akkor az adohivatal azt nem dolgozza fel, es 

errol nem kuld ertesitest. Hanem csak honapok mulva mikor utana telefonolunk, hogy hol akadt el a bevallas, akkor 

derul feny erre. Ez esetben akkor eloszor egy lakcimmodositast kell csinalnunk, amit 6-8 het alatt dolgoz fel az 

adohivatal, majd utana ujra bekuldeni az adobevallast. Es igy az ugyfel csak nagyon sokara jut hozza a penzehez.  

Sokszor elofordul az is, hogy valaki beregisztralt lakcimre, majd onnan elkoltozik vagy vissza megy Magyarorszagra es 

nem ad meg masik lakcimet, a tulajdonos pedig kiregisztralja a lakasbol. Ebben az esetben az adohivatal ismeretlen 

lakcimmel tartja nyilvan es szinten nem dolgozza fel a bevallasat.  
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Aki nem tudja, hogy milyen lakcimmel van nyilvantartva az adohivatalnal, az kerje tolunk hogy telefonaljunk utana 

ennek es egyeztessunk az adohivatallal, illetve ha szukseges, akkor még a bevallas bekuldese elott rendezzuk a 

lakcimproblémát a késobbi kellemetlenségek elkerulesere. (ennek munkadijarol kerjen tajekoztatast)  

 

Nagyon fontos az is, hogyha valaki elkoltozik mindig adja meg az adohivatalnal az uj elerhetoseget (eben tudunk 

segiteni) mivel tobb levelet is fog kapni az adobevallassal illetve a szamlaszam megadasaval kapcsolatban,  

 

Kedvezmenyek: 

Hollandiaban csaladi adozas van. Igy a leggyakrabban igenybe vett adokedvezmenyek a gyermek es a partner után 

járo kedvezmenyek illetve egyedulallo szulonek jaro kedvezmeny. Sajnos egy adobevallasban két kedvezményt nem 

lehet igenybe venni!   

Gyermekkedvezmenyre akkor jogosult valaki, ha a gyermekkel egy lakcimen lakik legalabb fel evig. Tehat akinek 

Magyarorszagon el a gyermeke, es az ugyfel pedig Hollandiaban regisztral lakcimet, akkor a kedvezmeny nem veheto 

igenybe!  Gyermekkedvezmenyt a gyermek 12 eves koraig lehet igenybe venni, egyedulallo szulo eseten a gyermek 

16 eves koraig. Egyedulallo szulokent akkor lehet az egyedulallo szulonek jaro kedvezmenyt is igenybe venni, ha 

tenylegesen itt Hollandiaban egyutt laknak a gyerekkel! Nem lehet egyedulallo szulonek tekinteni azt aki 

Hollandiaban dolgozik a gyermeket pedig Magyarorszagon pl. a nagymama neveli.  

Fiscalpartnernek jaro kedvezmeny: Sokan ugy ismerik mint kulonelesi tamogatas, de ey nem tamogatas, hanem a 

partner az ugyfel befizetett adojabol kaphat vissza, ha o nem rendelkezik keresettel, vagy pedig nagyon alacsony a 

jovedelme. Ez a kedvezmeny max. 2000 euro lehet, ez mindig az ugyfel befizetett adojatol fugg.  

Egy pelda: Ha a ferjnek az eves jovedelme 25.000 euro, es ebbol a levont adoeloleg 5000 euro, akkor a ferj visszakap 

1.000 eurot, es a bentmarad 4.000 eurobol a feleseg (vagy fiscalpartner) 2.000 eurot visszakaphat.   

De ha a ferjnek csak 12.000 euro éves jovedleme volt, es ebbol 1500 euro adoeloleget vontak. Akkor a ferj visszakap 

1.000 euro adot az adobevallassal, es a bentmaradt 500 eurot igenyelheti vissza a partnere.  Tehat a kedvezmeny 

mindig a befizetett adoelolegtol fugg.   

(a szamok csak a pelda megértését szolgaljak, nem felelnek meg az adosavoknak’ 

 

Tovabbi kedvezmenyek nagykoru eltartottra 

Ha valaki a sajat haztartasaban eltart 23 ev alatti nagykorut, aki nem rendelkezik semmilyen jovedelemmel (pl. 

munkanelkuli vagy egyetemista) es mar szocialis jarulekot  sem kap utana (pl. csaladi potlekakkot) akkor  

adokedvezmenyt lehet ra igenybe venni.  

 

 

Kedvezmeny lakasvasarlas eseten 

A megvasarolt lakasra adokedvezmenyt lehet kapni. Ehhez szukseges tudni a lakas/has WOZ erteket, ezt minden 

evben a gementee megkuldni a szemetszallitasi dijjal/vizdijjal egyutt.   Iletve szukseges a banktol kapott eves 

kimutatas a hitelrol. Ezt minden ev elejen a bank megkuldi. A megvasarlas eveben le lehet az adobol irni a 

lakasvasarlassal jaro koltsegeket (kozjegyzoi dij, tolmacsolas,  atirasi koltseg, stb.)  

Ezt a fajta adokedvezmenty lehet igenyelni ugy hogy havonta kapja, akkor egy ev kozi bevallas elkeszitese szukseges. 

Sajnos ilyenkor cask saccolt osszegekkel lehet szamolni. Igy ha az ev vegi adobevallasnal a tenyleges adatok kerulnel 

beirasra, akkor elofordulhat, hogy On esetleg nem is jogosult erre a kedvezmenyre, vagy pedig csak kevesebb 
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osszegre, mint ami ev kozben meg let allapitva, Igy ebben az esetben vissza kell fizetnie vagy egy reszosszeget, vagy 

elofordulhat hogy esetleg a teljes osszeget is.  

 

 

Bankszamlaszam 

Az adobevallasba nem lehet beirni szamlaszamot!  Ha valakinek evek ota ugyanaz a bankszamlaszam szerepel az 

adohviatalnal, akkor az adohivatal automatikusan arra a szamlaszamra fogja kiutalni a visszajaro adot (altalaban a 

voorlopige aanslagon feltuntetik hogy milyen bankszamlaszamra fog tortenni a kiutalas).  

Ha valaki most csinaltat eloszor adobevallast, vagy mar tobbszor valtoztatta a bankszamlaszamat az adohivatalanal, 

akkkor kap egy ún. Opgaafot, amin meg tudja adni a szamlaszamat (ez lehet akár magyar vagy barmilyen mas 

Hollandian kivuli szamlaszam is).  

Ha valaki a korabbi evekben nem a sajat szamlaszamara kerte az adovisszateritest, vagy nem biztos abban, hogy 

milyen szamlaszam szerepel az adohivatalnal, akkor kerje tolunk, hogy egyeztessuk ezt le az adohivatallal, illetve 

nyujtsunk be modositasi kerelmet az adobevallassal egyidejuleg, hogy igy elkerulje a kesobbi kellemetlensegeket. 

(ennek munkadijarol kerjen tajekoztatast).  

Tudni kell, ha az adohivatal rossz szamlaszamra utal, akkor egyszer megprobalja visszaincaasalni a penzt. De tovabbi 

lepeseket nem tesz az adohivatal. Ha ez nem sikerul, akkor lehet kerelmezni, hogy adjak ki az illetonek az adatait 

akinek a szamlajara ki lett utalva az adovisszaterites es mindenki maganak megprobalhatja behajtani, illetve a 

rendorsegen tehet feljelentest.  

2013. December 1-tol az adohivatal csak sajat szamlaszamra utalja ki a visszajaro adot! 

 

 

Szamlaszamos nyomtatvany  

Az adobevallasba beirt szamlaszamokat az adohivatal nem veszi figyelembe. Igy ha meg nem ismert az ugyfel 

szamlaszama az adohivatalnal akkor egy un. Opgaaf-ot fog kapni a bevallas feldolgozasa utan ahol meg tud adni 

Holland, vagy akar Magyar szamlaszamot is, amire a visszajaro adot szeretne kerni.  

 

 

Erdeklodes az adohivatalnal a bevallas utan 

Altalaban a marcius 31-ig beadott adobevallasokat az adohivatal julius 1-ig dolgozza fel.  Tehat felesleges minket 

hivni Julius 1 elott, hogy kerdezzunk utana az adobevallasnak, mivel az adohivatal nem ad felvilagositast Julius 1 elott 

a bevallasrol, mivel feldolgozas alatt van.   

Csak abban az esetben telefonalunk az adohivatalnak, ha az ugyfel nem kapott visszajelzest  Julius 1-ig az 

adohivataltol   a marcius 31 elott beadasra kerult bevallasrol. 

Ha valaki marcius 31 utan adja be a bevallasat, akkor is legalabb 4-6 honapot muszaj varni. Es ha nem tortenik ez  ido 

alatt semmi, csak akkor tudjuk hivni az adohivatalt.  
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Atlagado szamitas az elmult evekre 

Hollandiaban lehetoseg van un. atlagadot szamolni.  Ehhez szuksegunk van az elmult evek jaarograpjaira vagy 

adobevallasra, vagy az adohivataltol kapott elszamolsra.  Ilyen esetben 2009-ig visszamenolegesen lehetseges 3 ev 

atlagolasa. Ez akkor hasznos, ha valakinek egyik evben keves volt a jovedelme (pl. csak tort ev volt), a masik evben 

pedig nagyon jol keresett es emiatt nagyon sok adot vontak le tole. Ebben az esetben ezeknek az eveknek lehet az 

atlagat venni, es akkor lehetoseg van kompenzalasra es kaphat vissza a befizetett adojabol.  Figyelni kell arra, hogy a 

szamitasnal figyelembe vet utolso evrol 3 even belul kapott-e definitive aanslagot az adohivataltol.  

 

 

Elerhetosegeink 

Ha barmilyen kerdese van, hivjon miket a 0644553775 telefonszamon (Magyarorszagrol  +31644553775).  Vagy 

weblapunkon (http://blagroep.nl/hu/) illetve facebook oldalunkon (Klein konyveloiroda)  megtekintheti hosszabb 

tajekoztatonkat az adobevallassal kapcsolatban illetve  a szukseges dokumentumok (meghatalmazas, adatlap) is 

letolthetoek, vagy keresere el tudjuk email-en  vagy postan  keresztul is kuldeni.  

 

Szerdankent este 8-9-ig az irodaban vagyunk, illetve 2014 januar masodik feletol szombati napokon is allunk 

ugyfeleink rendelkezesere. Elozetes idopontegyeztetes szukseges a hosszu varakozasi ido elkerulesere. 

Tobb fos csoportok esetn keresre hazhoz is megyunk.  

 

Adobevallason kivul  az alabbi szolgaltatasokkal is varjuk Onoket: 

 Vállakozások könyvelése 

 Magyar rendszámú autóra holland útadó/súlyadó bejelentése  

 Egészségbiztosítás kötése 

 Támogatások igénylése (egészségbiztosítás, lakbér) 

 Családi pótlék,  nevelési támogatás intézése 

 Munkanelkuli ellatas kerelmezese...  stb. 
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