
1/2005. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás 
A külföldi illetékességű magánszemélyek adóazonosító jelének igényléséről 

 
 
 

Az adóigazgatási eljárásról szóló 2003. évi XCII. törvény  24. paragrafusának 2005. január elsejei új 
előírásai értelmében a külföldi illetőségű magánszemélyeknek a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá 
tartozó jövedelem csak akkor fizethető ki, ha adóazonosító jellel rendelkeznek. 

 
A törvény előírásainak betartása, és az egységes gyakorlat kialakítása érdekében, az adóazonosító jellel 

nem rendelkező külföldi illetékességű, kinevezéssel, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra 
vonatkozó megbízási szerződéssel foglalkoztatottak (továbbiakban: külföldi munkavállaló) adóazonosító jelének 
igénylési menetét a Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) az alábbiak szerint szabályozom: 

 
Az adóazonosító jel igénylése: 

 
1.§ (1) A megbízási szerződés megkötésével, vagy a kinevezési okmány átadásával és aláírásával együtt, a 
külföldi munkavállaló köteles kitöltetni, és aláírni az adóazonosító jel kérésére szolgáló adatlapot.  
 
(2) Az adatlap megtalálható és letölthető az Egyetem honlapjáról (az adminisztráció/ egyetemen használatos 
nyomtatványok). 
 
(3) Az adatlapon postázási címként a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság Humán Erőforrás Gazdálkodási 
Osztályának (továbbiakban HEGÓ) címét (7624 Pécs, Honvéd u. 5.) kell megadni.  
 
2.§ (1) Az adatlapot a megbízó, vagy az ellenjegyző továbbítja: 

 
a) A Magyarországon állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező magányszemély 

esetében az APEH Észak-budapesti Igazgatóságának Általános Főosztályára.  (1138 Budapest, XIII. 
ker. Madarász Viktor ú. 30-36) 

b) Magyarországon állandó lakhellyel szokásos tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély esetében az 
APEH területileg illetékes megyei igazgatóságára. 

    
              

(2) Az adatlap másolatát, mindkét esetben a HEGO-ra is meg kell küldeni 
 

3.§ Az adóazonosító jelet igazoló kártya megérkezését követően a HEGO az adóazonosító jelet nyilvántartásba 
veszi, az eredeti dokumentumot pedig továbbítja a külföldi állampolgár lakhelyére. 
 
4.§ Az adóazonosító jel megkérést igazoló adatlap másolata nélkül beküldött megbízási szerződések 
számfejtésére nem kerülhet sor, azt a HEGO visszaküldi a megbízónak, akinek feladata az adóazonosító jel 
pótlólagos megkérése. 
 
5.§ Ha a külföldi állampolgár már nem tartózkodik Magyarországon, az egyetem, mint kifizető is megkérheti az 
adóazonosító jelet. Ennek előkészítése a megbízó, vagy az ellenjegyző feladata. A kitöltött adatlapot kifizetőként 
a HEGO kijelölt dolgozója írja alá, és ő gondoskodik az illetékes adóhatósághoz történő továbbításról is. A 
kifizetőként kitöltött adatlapon a postázási cím megegyezik az 1) pontban leírtakkal.  
 
Záró rendelkezések: 
 
Az utasítás 2005. február 16.-án lép hatályba, azzal, hogy a 2005. január elseje és február 16.-a között 
adóazonosító jel nélkül folyósított jövedelmek esetén, az adóazonosító jelet pótlólag a megbízónak, illetve az 
ellenjegyzőnek meg kell kérnie, az utasításban foglalt rendelkezések figyelembe vételével.  
 
Pécs, 2005. február 16. 
 
 
  Ferenci József 
  gazdasági főigazgató 
 



 


