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25 év alattiak személyi jövedelemadó kedvezménye

Kis Gábor

„A személyi
jövedelemadóról
szóló törvény 2021.
május 6-án közzétett
módosítása alapján
2022. január 1-től a 25
év alatti fiatalok
jelentős mértékű
személyi
jövedelemadó
kedvezményben
részesülnek. Az
elfogadott
változtatások
tartalmazzák, hogy
milyen típusú
jövedelmekre
vonatkozik a
kedvezmény, mi a
felső határa, illetve
hogyan lehet a többi
személyi
jövedelemadó
kedvezmény mellett
érvényesíteni.”

A személyi jövedelemadóról szóló
törvény
2021.
május 6-án
közzétett módosítása alapján
2022. január 1-től a 25 év alatti
fiatalok
jelentős
mértékű
személyi
jövedelemadó
kedvezményben részesülnek. Az
elfogadott
változtatások
tartalmazzák, hogy milyen típusú
jövedelmekre
vonatkozik
a
kedvezmény, mi a felső határa,
illetve hogyan lehet a többi
személyi
jövedelemadó
kedvezmény mellett érvényesíteni.
Az elfogadott jogszabály alapján a
25. életéét betöltött magánszemély
fiatal az összevont személyi
jövedelemadó alapját csökkenti a
25 év alattiak adókedvezményével.
A
kedvezményt
az
alábbi
jövedelemtípusok
után
lehet
igénybe venni:
•

bérnek
minősülő
jövedelem, illetve a többi,
nem önálló tevékenységből
származó jövedelem, kivéve
a
munkaviszony
megszüntetésére
tekintettel
kapott
végkielégítés törvényben
előírt mértéket meghaladó
összegét.
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•

a megbízási
alapján
tevékenységből
jövedelem,

szerződés
folytatott
származó

•

a vállalkozói jövedelem
szerinti adózást alkalmazó
egyéni
vállalkozó
vállalkozói
kivétje,
átalányadózás esetén az
átalányban megállapított
jövedelme;

•

mezőgazdasági őstermelő e
tevékenységből származó
jövedelme.

A fiatalok személyi jövedelemadó
mentességének van felső korlátja.
Az igénybe vett adókedvezmény
összege ugyanis nem lehet
magasabb, mint a KSH által a
tárgyévet megelőző év júliusában
mért bruttó átlagkereset 15%-a. Ez
azt jelenti, hogy azon fiatalok
esetében,
akinek
a
fenti
jövedelemtípusokból
származó
jövedelme meghaladja ezt a bruttó
jövedelem összeget, adófizetési
kötelezettsége merül fel.
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A 25 év alattiak kedvezménye a négy vagy több
gyermeket nevelő anyák kedvezményét
követően, de a többi kedvezmény (családi
kedvezmény, első házasok kedvezménye,
személyi kedvezmény) előtt vehető igénybe.
Amennyiben a fiatalok jogosultak az első
házasok kedvezményére, és mindkét fiatal 25
év alatti, akkor az első házasok kedvezménye
érvényesítésének első jogosultsági hónapja az
a hónap lesz, amelyet megelőző hónapban a
fiatalok valamelyike betöltötte a 25. életévét.
A 25 év alatti fiatal abban az esetben is tehet
nyilatkozatot a gyermekek után járó családi
kedvezmény érvényesítéséről, ha a 25 év
alattiak kedvezményének érvényesítése miatt
az adóelőleg alapja nulla forintra csökken.
Ebben az esetben a családi kedvezmény a
munkabérből levont társadalombiztosítási
járulékból, családi járulékkedvezményként
érvényesíthető.

kell tennie, ha a kedvezmény érvényesítésének
részben, vagy egészben történő mellőzését
kéri. A kedvezmény összegét a kifizetőnek
kell figyelembe vennie a jövedelem
juttatásakor, illetve a bevallásban meg kell
jelölni a fiatal születési idejét, illetve a
kedvezmény alapját képező jövedelmeket
jogcímenként.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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A
25
év
alattiak
kedvezménye
automatikusan, minden további kedvezmény
nélkül
jár
az
érintett
fiataloknak.
Nyilatkozatot az érintett fiatalnak csak akkor

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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