AZ ADÓZÓ ADATAI:
Adószám:

______________________________
(Az adózó családi és utóneve)

______________________________
(Lakóhelyének adatai: település, utca, házszám, posta)

___________________________________
(főmunkáltató, ill. nyugdíjkifizető, ill. egyéb jövedelemkifizető neve)

___________________________________
(címe: település, utca, házszám)

___________________________________
(postaszám, a posta neve)

ÉRTESÍTÉS
AZ ELTARTOTT CSALÁDTAGOK UTÁN JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-ELŐLEG
KISZÁMÍTÁSA ESETÉN
KEDVEZMÉNYT VESZEK IGÉNYBE A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-ELŐLEG KISZÁMÍTÁSA
ESETÉN (a megfelelőt jelölje meg)
 a munkaviszonyból származó jövedelemből
 nyugdíjból
 a ZDoh-2 105. cikkelye szerinti egyéb jövedelemből, a ZDoh-2 131. cikkelye 2. bekezdésében
feltűntetett feltételek mellett.
AZ ALÁBBI ELTARTOTT CSALÁDTAGOK UTÁN:
Sorszám Családi és utóneve

Születési év

Adószám

Rokoni viszony

Rokoni viszony:
A1
A2
A3

A4
A5

B
C
D

a 18. életévét be nem töltött gyermek;
18. életévétől 26. életévét betöltött gyermek, aki közép-, vagy felsőfokon folytatja tanulmányait
a 26. életévét betöltött gyermek, aki 26 éves koráig beiratkozott a felsőfokú képzésre, az egyetemi tanulmányok
esetén a beiratkozás napjától számított legfeljebb 6 évig, posztgraduális képzés esetén a beiratkozás napjától
számított legfeljebb 4 évig;
az a 18 évnél idősebb gyermek, aki nem vesz részt a képzésben, munkaképes, amennyiben bejelentkezett a
munkaügyi (foglalkoztatási) hivatalba;
az a gyermek, aki különös gondozásra és felügyeletre szorul, és A szülői gondozásról és a családi jövedelemről
szóló törvény alapján gyermekgondozási pótlékra, illetve a Nyugdíj- és a rokkantbiztosításról szóló törvény alapján
segítségnyújtási és kiszolgálási pótlékra jogosult
az a munkaképtelen gyermek, aki a testi és szellemi fogyatékos személyek társadalmi felügyeletéről szóló
előírásokkal összhangban annak tekinthető,
az a házastárs vagy élettárs, aki nincs munkaviszonyban, illetve nincs jövedelemszerző tevékenységei
az adózó szülei vagy örökbefogadói.
;

__________________________
(Hely és dátum)

_________________________
(Az adózó aláírása)
16. 6. 2018

ÚTMUTATÓ AZ ELTARTOTT CSALÁDTAGOK UTÁN JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS BENYÚJTÁSÁHOZ
A személyi jövedelemadóról szóló törvény - ZDoh-2 114. cikkelye alapján annak a rezidensnek, aki eltartja
családtagjait, éves adóalap csökkentést ismernek el.
A ZDoh-2, 127. cikkelye 3. bekezdése alapján a
főfoglalkozású munkaadónál a munkaviszonyból származó jövedelem, illetve a havi nyugdíj utáni személyi
jövedelemadó-előleg kiszámításánál az eltartott családtagok esetén az összeg 1/12 –e is igénybe vehető különleges
kedvezményként.
Az előző bekezdésben leírtak szerint az eltartott családtagok után járó kedvezmény igénybe vehető a ZDoh-2 105.
cikkelyében meghatározott egyéb jövedelem utáni személyi jövedelemadó-előleg kiszámításánál is a ZDoh-2 131.
cikkelye 2. bekezdésében meghatározott feltételek mellett, éspedig ha az egyéb jövedelmet rendszeresen havonta
megkapja és ha az adózó nem kap semmi olyan egyéb jövedelmet, amely után a személyi jövedelemadó-előleg
úgy kerülne kiszámításra, mint ezt a ZDoh-2 131.cikkelye írja elő (a továbbiakban: egyéb jövedelem). Az adózó
maga dönti el, hogy a személyi jövedelemadóelőleg kiszámítására a ZDoh-2 131.cikkelye 2. bekezdésével
összhangban kerüljön-e sor, és erről értesíti az adóhatóságot és a jövedelemkifizetőt.
Az adóeljárásról szóló törvény – ZDavP-2 287. cikkelye első bekezdése alapján az adóköteles személynek, aki a
személyi jövedelemadót szabályozó törvény alapján munkaviszonyból, illetve nyugdíjból származó, havonta
kifizetésre kerülő, jövedelme utáni személyi jövedelemadó-előlegének kiszámításánál eltartott családtagjai után
kedvezményt vesz igénybe, erről értesítenie kell főfoglalkozású munkaadóját, illetve nyugdíjkifizetőjét. Az
adózónak, aki a ZDoh-2 131.cikkelye második bekezdése alapján úgy dönt, hogy az egyéb jövedelem utáni
személyi jövedelemadó-előleg kiszámításánál igénybe veszi az eltartott családtagjai után járó kedvezményt, erről
értesítenie kell az adóhatóságot, valamint az egyéb jövedelem kifizetőjét.
Az eltartott családtagok után járó kedvezmény azon munkaviszonyból, nyugdíjból, illetve egyéb jövedelmekből
származó személyi jövedelemadó-előlegének kiszámításánál vehető figyelembe, mely a főfoglalkozású
munkaadóhoz, nyugdíjkifizetőhöz, illetve egyéb jövedelem kifizetőjéhez eljuttatott értesítés benyújtásának
napja után kerül kifizetésre.
A főfoglalkozású munkaadó, nyugdíjkifizető, illetve egyéb jövedelemkifizető az előleg kiszámításánál az
értesítésben szereplő eltartott családtagokat veszi figyelembe mindaddig, míg az adóköteles személy nem nyújt
be új értesítést, amelyben tájékoztatja a változásokról (a ZDavP-2 287.cikkely negyedik bekezdés).

A táblázatban az adóköteles személy megfelelő módon jelöli eltartott családtagjait, aki után igénybe veszi a
kedvezményt.
A ZDavP-2 337.cikkelye első bekezdésére való tekintettel az eltartott családtagok utáni kedvezmény
igénybevételére vonatkozó adatok felhasználásra kerülnek az informatív jellegű személyi jövedelemadó
kiszámításánál is, amelyet a ZDavP-2 267.cikkely értelmében az adózó részére az adóhatóság állít össze.
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