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A négy vagy több gyermeket nevelő anyák személyi jövedelemadó
kedvezménye

Kis Gábor

A személyi
jövedelemadóról
szóló törvény 2020.
január 1hatályos változásai
alapján élethosszig
mentesülnek a
személyi
jövedelemadófizetési kötelezettség
alól (adóalapkedvezmény
formájában) az
összevont adóalapba
tartozó, munkával
szerzett jövedelmük
tekintetében azok az
anyák, akik legalább
négy gyermeket
szültek vagy
fogadtak örökbe és
azokat saját
háztartásukban
nevelték.

A személyi jövedelemadóról szóló
törvény 2020. január 1hatályos
változásai
alapján
élethosszig
mentesülnek
a
személyi jövedelemadó-fizetési
kötelezettség
alól
(adóalapkedvezmény
formájában)
az
összevont adóalapba tartozó,
munkával szerzett jövedelmük
tekintetében azok az anyák, akik
legalább négy gyermeket szültek
vagy fogadtak örökbe és azokat
saját háztartásukban nevelték.
A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)
rendelkezései szerint a négy vagy
kedvezményét
magánszemély
adóalapját

anyák
csökkentheti.

az
összevont
minden más
a
kedvezményével

A
kedvezmény
mértéke
a
kedvezményre jogosult által, a
megszerzett
(munkaviszonyból
származó jövedelem esetében a
összevont adóalapba tartozó:
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a) Szja tv. szerinti
minősülő jövedelme;

bérnek

b) az a) pontban nem említett,
nem önálló tevékenységből
származó
jövedelmeinek
összege, ide nem értve a
munkaviszony megszüntetésére
tekintettel kapott végkielégítés
törvényben előírt mértéket
meghaladó összegét;
c) önálló
tevékenységből
származó jövedelmei közül:


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



a mezőgazdasági őstermelő
e tevékenységéből származó
jövedelme;



az
európai
parlamenti
képviselő e tevékenységéből
származó jövedelme;



a
helyi
önkormányzati
képviselő e tevékenységéből
származó jövedelme;



a választott könyvvizsgáló e
tevékenységéből származó
jövedelme;
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a magánszemély által nem egyéni
vállalkozóként kötött, díjazás ellenében
gzésre irányuló más

, aki vér szerinti vagy
gyermekre tekintettel
a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de
jogosultsága legalább 12 éven keresztül
fennállt,
hogy a b) pont szerinti gyermekkel esik egy
tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi
pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta
A kedvezményre való jogosultság annak a
amely
hónap bármely napján a magánszemély négy

utolsó napján, amelynek egészében már nem

kedvezménye érvényesítésének feltétele az
anya adóbevalláshoz tett nyilatkozata,
amelyen fel kell tüntetni a kedvezményre
jogosító gyermekek nevét, adóazonosító jelét

(ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem
állapított
meg,
a
természetes
személyazonosító adatait), valamint - ha a
kedvezményre való jogosultság nem állt fenn
az adóév egészében - a jogosultság
kedvezményre
összegét.

nem

jogosító

jövedelem

A kedvezmény az anyának élethosszig tartó
adómentességet biztosít, mivel a feltételek
nem
a
családi
pótlék
pillanatnyi
jogosultságához kötik az igénybe vételt,
hanem akkor is fennállnak, ha a négy gyermek
után az édesanya gyermekenként a családi
pótlékra legalább 12 évig jogosult volt.
Mivel az anya jövedelme után további
adóalapkedvezmény nem
, így a
már ismert családi kedvezményt az apa tudja
igénybe
venni.
A
két
kedvezmény
igénybevételét a jogszabály nem tiltja, tehát az
anya a jövedelmének nagyságától függetlenül
igénybe tudja venni a négy gyermekes
kedvezményt, míg ezzel párhuzamosan az apa
is igénybe veheti a családi kedvezményt a

abban
foglaltak
személyre
értelmezésével
kapcsolatban
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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