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Adóvisszatérítés a gyermeket nevelők részére

Kis Gábor

„A közelmúltban

megjelent az
560/2021. (IX. 30.)
kormányrendelet,
mely tartalmazza a
gyermeket nevelő
szülők által történő
adóvisszatérítés
szabályait. A
személyi
jövedelemadót, az
egyszerűsített
közteherviselési
hozzájárulást és a
kisadózó
vállalkozók tételes
adóját fizető,
gyermeket nevelő
magánszemélyeket
érintik a
változások.”
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személyi
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az
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Az a magánszemély, aki 2021. év
bármely napján jogosult a
személyi
jövedelemadó
rendszerében igénybe vehető
családi
kedvezményre,
érvényesítheti a kedvezményt
akkor is, ha a családi kedvezményt
nem ő
vette
igénybe.
A
kedvezmény a legalább 91 napos
magzat után is igénybe vehető. A
kedvezmény összege legfeljebb a
2020. év december havi KSH által
mért,
teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak bruttó éves
átlagkeresetének a 15 százaléka. A
kedvezmény a magánszemélyek
összevont
adóalapjából
(jellemzően munkabér, megbízási
díj, tiszteletdíj, vállalkozói kivét,
őstermelői jövedelem) vehető
igénybe, a külön adózó
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jövedelmek (például lakás eladás,
osztalék, tőzsdei nyereség) után
nem vehető igénybe.
Az adóhatóság a rendelkezésre
álló adatok alapján (a kifizetőtől
származó információk, illetve a
magánszemély adózó korábbi
nyilatkozatai alapján) megállapítja
a kedvezményt igénybe vevők
körét, az általuk igénybe vehető
kedvezmény
mértékét.
Amennyiben a magánszemély nem
vesz
igénybe
a
családi
adókedvezmény alapjául szolgáló
családi pótlékot és nem érvényesít
családi adókedvezményt, akkor
2021.
december
31-ig
van
lehetősége az adóhatóságnak
nyilatkozatot
adni
az
adóhatóságnak
a
VISSZADO
nyomtatványon. A nyilatkozaton
szerepeltetni kell a saját nevén és
adószámán kívül a belföldi utalási
számlaszámot, postai címet, az
eltartott nevét és adószámát,
jelölni, amennyiben magzat az
illető, továbbá megadni annak a
magánszemélynek a nevét, aki a
kedvezményezett(ek) utáni családi
kedvezményt igénybe veszi.
A kedvezmény igénybevételének
módja visszatérítés. A visszatérítés
összegét az adóhatóság 2022.
február
15-ig
az
érintett
magánszemélyeknek kiutalja.
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Az adóhatóság a visszatérítés mértékét a 2021.
évre vonatkozó személyi jövedelemadó
bevallástervezetben feltünteti. Amennyiben
az
adóhatóság
bevallástervezete
nem
tartalmazza a kedvezmény összegét, a
magánszemély
adózó
a
kedvezmény
összegével, valamint a kedvezmény jogcímére
és az azt igénybe vevő személy nevének
feltüntetésével
a
bevallástervezetet
kiegészítheti. A visszatérítés igénybevétele
miatt nem csökken az 1+1%-os felajánlásokra
fordítható összeg.
Az
egyszerűsített
közteherviselési
hozzájárulás
(Ekho)
szabályai
szerint
közterhet fizetőknek is jár a kedvezmény.
Ezen adózók egyrészt legalább a minimálbér
összege után fizetnek személyi jövedelemadót,
másrészt az ezen összeg feletti, úgynevezett
ekho-s jövedelem után fizetnek 15%-os
mértékű ekho-t, amelyből 9,5% kapcsolódik a
személyi jövedelemadóhoz. Ők egyrészt a
befizetett szja-t kapják vissza, másrészt a

befizetett ekho személyi jövedelemadó részére
jár a visszatérítés (ekho-kedvezmény).
A kisadózó gyerekesek a tételes adó (KATA)
25 százalékának visszatérítésére jogosultak.
Aki a veszélyhelyzet alatt nem fizette a katát,
annak a meg nem fizetett adó után nem jár a
visszatérítés sem. A tételes adó után attól
függetlenül jár a visszatértés, hogy a katás
adózó 25 ezer forint, 50 ezer forint, vagy 75
ezer forint havi összegű adót fizet.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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