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Gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítése 

 

2021.09.30.-án megjelent a Magyar Közlönyben 2021. évi 179. szám alatt a Kormány 

560/2021. (IX.30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő 

magánszemélyek adóvisszatérítéséről, amely az alábbi linken érhető el: 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ef51ecbcab57685aecf68ab3eda3300b52113a58/me

gtekintes 

 

Ahogy már korábban értesültünk róla, a gyermeket nevelő magánszemélyek 2022. február 

15.-ig visszakapják a 2021 évben befizetett személyi jövedelemadójukat (szja), legfeljebb a 

2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér adószintjéig. A KSH (Központi 

Statisztikai Hivatal) 2021. február 25.-én tette közzé, hogy a teljes munkaidőben 

alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2020 decemberében 449 400 Ft volt. Ez azt jelenti, 

hogy ahol mind a két szülő jogosult a családi kedvezményre és a jövedelmük is magas volt, 

akkor ott összesen akár 1 600 000 Ft-ot is visszakaphatnak a jogosultak (természetesen csak 

akkor, ha volt annyi a jövedelmük, mely után ilyen magas az szja összege, amit figyelembe 

vehetnek). 

 

Az átlagkeresetre vonatkozó információk az alábbi linken elérhetőek: 

 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2012.html 

 

A fent említett átlagkereset esetén az szja összege a következőképpen alakul: 

 

Bruttó bér  449 400 Ft 

Szja (15%)    67 410 Ft 

 

Egész évre számítva (67 410 Ft * 12 hónap) 808 920 Ft 

 

Ez azt jelenti, hogy 808 920 Ft az az összeg, amely összegig a befizetett személyi 

jövedelemadó visszaigényelhető. 
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Természetesen sokan vannak, akiknek csak a garantált bérminimum a jövedelmük, 

amelynek a havi összege bruttó 219 000 Ft. 

Ez után a visszaigényelhető szja összege éves szinten (219 000 Ft * 15% * 12 hónap) 394 200 

Ft. 

 

Tapasztalatom alapján sokakat megtéveszt az, hogy a családi adóalap kedvezmény összege 

vajon ezen az összegen felül jár-e pluszban!? A válasz sajnálatos módon az, hogy NEM. 

 

Az a szülő, aki év közben nem érvényesíti a családi adóalap kedvezmény adóját (egy 

gyermek esetén havi 10 000 Ft, éves szinten 120 000 Ft) és tegyük fel, hogy a fent említett 

garantált bérminimum a jövedelme, tehát a bruttó 219 000 Ft havonta, akkor ő éves szinten a 

394 200 Ft befizetett szja-t fogja visszakapni, hiszen ez az összeg tulajdonképpen tartalmazza 

az évi 120 000 Ft családi adókedvezmény összegét is. 

 

Az a szülő viszont, aki év közben érvényesíti a kedvezményt, tehát havi szinten igénybe 

veszi a 10 000 Ft-ot (egy gyermekre vetítve), ő a bruttó 219 000 Ft havi jövedelem után 

havonta ezzel az összeggel kevesebb szja-t fizet meg, tehát ő nem 32 850 Ft szja-t fizet, 

hanem csak 22 850 Ft-ot, ezért ő éves szintre vetítve 274 200 Ft-ot fog majd visszakapni, 

hiszen ő eleve nem fizetett már be annyi szja-t, mint az, aki év közben nem érvényesített 

semmilyen kedvezményt. 

Természetesen a fent említetteknél előfordulhatnak „bonyolultabb” esetek is pl. ha valaki 3 

gyermek után érvényesít kedvezményt stb., de most annak elkerülése érdekében, hogy 

megzavaró legyen az átlagos jövedelemmel rendelkezőknek erre nem írok itt példát. 

Természetesen, ha valakit érdekel, vagy segítséget szeretne kérni a számításához, hogy ő 

mennyi összegre jogosult, jelezze az elérhetőségemen és átbeszéljük a feltételeket. 

 

Az alábbi módon tudja mindenki elvégezni saját magának a számítást, hogy megtudja az őt 

megillető kedvezmény összegét: 

Bruttó bérének kiszámítja a 15%-át, így megkapja az szja összegét. Mindenki tudja, hogy év 

közben érvényesít-e valamilyen kedvezményt. Ha nem, akkor a megkapott teljes összeget 

megszorozza 12-vel (hónapok számával) és megkapja a teljes évi befizetett szja összegét. 

 

Például: 

 

Bruttó bér 350 000 Ft 

Ez szorozva 15%-al 52 500 Ft 

Év közben nem volt érvényesítve semmilyen kedvezmény, tehát:  

52 500 Ft * 12 hónap = 630 000 Ft  ez az összeg az, ami visszajár családi adóvisszatérítés 

címén 

 

A 2021-es évben szerzett jövedelem után az szja nemcsak annak a szülőnek jár, aki a 

családi pótlékot kapja, hanem a házastársának is, ami azt jelenti, hogy az a házaspár, aki 

legalább egy gyermeket nevel, aki után jogosultak a családi pótlékra, mind a két fél (Anya, 

Apa) visszaigényelheti a 2021-es évben levont és befizetett személyi jövedelemadóját a fent 

említett keretösszeg (808 920 Ft) mértékéig! 
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Elvált szülők esetében annak jár a családi adóvisszatérítés, aki a családi pótlékra jogosult. Ha 

tehát a gyermeket közös felügyelet mellett nevelik és ezáltal a családi pótlék összegét is 

megosztják 50-50%-ban, akkor mindkét fél jogosult lehet a családi adóvisszatérítésre. 

 

A legújabb tájékoztatás alapján a kedvezményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)  az 

általa elkészített bevallási tervezetben érvényesíti, ha a rendelkezésre álló adatokból 

megállapítható a magánszemély jogosultsága. 

A magánszemély a kedvezményt az adóhatóság közreműködése nélkül is igénybe veheti, ha 

saját maga készíti el a bevallását, vagy a NAV által elkészített bevallási tervezet nem 

tartalmazza azt. 

 

A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról, illetve az őt megillető 

kedvezmény kiutalásához szükséges adatokról 2021. december 31.-ig nyilatkozatot tehet 

elektronikusan vagy papír alapon a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A nyilatkozatban fel kell 

tüntetni: 

- a magánszemély nevét, adóazonosító jelét 

- az eltartottak nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre 

jogosult (ha magzatra tekintettel lesz jogosult rá, akkor a jogosultság jogcímét) 

- annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a 

kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre 

- belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét. 

 

A nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása jogvesztő, de ez a családi 

kedvezményre való jogosultságot nem érinti. 

Azt tanácsolom, hogy a nyilatkozatot mindenki tegye meg az esetleges félreértések elkerülése 

végett. 

 

A Nemzeti Adó- év Vámhivatal 2022. február 15.-éig előleget utal ki az alábbi esetekben: 

- a magánszemély kedvezményre való jogosultsága a NAV rendelkezésére álló adatok 

alapján megállapítható 

- a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állnak 

- a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan szja 

bevallást. 

 

 

Vállalkozókra vonatkozó adatok 

 

A gyermeket nevelő kisvállalkozók és katás vállalkozások a befizetett adójuk negyedét 

kapják vissza. Fontos, hogy csak a befizetett adó vehető figyelembe, tehát ha valaki a 

veszélyhelyzetre tekintettel mentesült a tételes adófizetés alól valamely hónapra, akkor arra az 

időszakra nem veheti figyelembe a tételes adó összegét.  

 

Példával szemléltetve: 

 

Egy főállású Katás egyéni vállalkozó havi 50 000 Ft tételes adót fizet. Ez az összeg 12 

hónapra vetítve 600 000 Ft (50 000 Ft * 12 hónap).  
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Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a vállalkozó 150 000 Ft adót fog vissza kapni (600 000 

Ft / 4), azonban, ha pl. 2021 év áprilisáig nem fizetett tételes adót, akkor a 3 hónap tételes 

adója (3 hónap * 50 000 Ft) leszámítódik a kedvezmény alapjából, tehát csak a 450 000 Ft 

egy negyedét (112 500 Ft) kapja vissza. 

 

 

Cikkemben a leggyakrabban előforduló eseteket igyekeztem összegyűjteni! A teljes és 

részletes információ elérhető a cikkem elején megadott linken keresztül. 

 

 

 

 

Egercsehi, 2021.10.01. 

 

        Csirincsikné Donkó Beáta 

           mérlegképes könyvelő 
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