CSALÁDI ADÓ- ÉS
JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

CSALÁDI ÖSSZJÖVEDELEM ALAPJÁN A SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓBÓL, ILLETVE A JÁRULÉKOKBÓL
IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNY, AMELYNEK
MÉRTÉKE A GYERMEKEK SZÁMÁTÓL FÜGG.
KI JOGOSULT RÁ?
Az a szülő, nevelőszülő, illetve gyám, aki családi pótlékra jogosult, és bejelentett munkaviszonyból
származó jövedelemmel rendelkezik, gyermeke(i) után (kedvezményezett eltartott után) veheti
igénybe. A családi járulékkedvezményt csak az a magánszemély érvényesítheti, aki társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak minősül.
Kedvezményezett eltartott:
• akire tekintettel a magánszemély családi pótlékra jogosult
• a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
• az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
• a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

HOL IGÉNYELHETEM?
A munkáltatónál (kifizetőhelyen) két példányban átadott adóelőleg-nyilatkozattal.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?
Az adó- és járulékkedvezmény érvényesítésének feltétele írásbeli adóelőleg-nyilatkozat,
melynek tartalmaznia kell
• magzat esetében a várandósság tényét,
• a kedvezmény megosztásánál a közös érvényesítés tényét.
•	a jogosult, a házastárs/élettárs, gyerek(ek) adóazonosító jelét, a jogosultsági idő tartamát, a jogosult és a házastárs/élettárs munkáltatójának jogviszony igazolását és annak cégszerű aláírását.
(2016-tól nem szükséges feltüntetni az eltartottak adóazonosító jelét az adóelőleg-nyilatkozaton.)

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A kedvezmény a személyi jövedelemadóból levonható, illetve aki az alacsony jövedelme miatt nem
tudja teljesen érvényesíteni a családi adókedvezményt a személyi jövedelemadójából, annak lehetősége
van ezt a kedvezményt a járulékok terhére is érvényesíteni.
A családi kedvezmény összege gyermekenként
• két gyermekig 10 000 Ft/hó
• 3, illetve annál több gyermek esetében 33 000 Ft/hó
A kétgyermekesek esetében 2016 és 2019 között négy lépésben fokozatosan a kétszeresére emelkedik a
kedvezmény összege. Így a jelenlegi 10 000 Ft helyett 2016-ban 12 500 Ft, 2017-ben 15 000 Ft, 2018ban 17 500 Ft, 2019-ben és ezt követő években pedig 20 000 Ft lesz a gyermekenként járó havi összeg.
A járulékkedvezmény a GYED után levont járulékokból is érvényesíthető, mivel ezek
adóköteles ellátások.
Az adó- és járulékkedvezmény kiszámítását segítő kalkulátor itt elérhető.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?
A jogosultsági feltételek fennállásának ideje alatt folyamatosan, a magzat fogantatásának 91. napjától jár. A kedvezmény a havi keresetből (az adóelőlegből) érvényesíthető, illetve az éves adóbevallás
keretében utólag egy összegben visszaigényelhető (a teljes kedvezményösszeg, vagy az év közben az
adóelőlegben nem érvényesített különbözet). Visszamenőlegesen, év közben a kedvezményt érvényesíteni
nem lehet, csak a következő évben esedékes adóbevallásban.
A jogosultság a tankötelezettség időtartamáig -16 éves kor betöltéséig- jár, illetve ha a lejáratkor
a gyermek még közoktatásban tanul, akkor annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek a 20. sajátos nevelési igényű tanuló esetén a 23. - életévét betölti.

MIT KELL MÉG TUDNOM?
1. A CSALÁDI KEDVEZMÉNY MEGOSZTHATÓ
A családi adó- és járulékkedvezmény érvényesíthető más jogosulttal közösen vagy megosztva (az ös�szeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával), ha a másik személy is biztosítottnak minősül.
Egy adóéven belül egymást követő időszakokban akár több különböző magánszeméllyel közösen is
érvényesíthető a kedvezmény (pl. éven belüli válás és új házasságkötés esetén).
A közös érvényesítés a munkáltatónak a másik jogosulttal közösen tett írásbeli nyilatkozat alapján
már év közben is lehetséges.

2. MEGÁLLAPÍTHATÓ-E AZ ELLÁTÁS MÉLTÁNYOSSÁGBÓL?

NEM

3. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az EMMI Központi Ügyfélszolgálat tájékoztató kiadványa a családi adó- és járulékkedvezményről.

www.csalad.hu

