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SZJA visszatérítés 

Mi is az adóvisszatérítés? 

A gyermeket nevelő magánszemélyek a 2021-ben 

megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedel-

mük utáni személyi jövedelemadót (szja), valamint 

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást 

(ekho), a katások a 2021. évi tételes adó negyedét 

kaphatják vissza, legfeljebb a 2020 december havi 

adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalmáig.  

Kinek jár az adó-visszatérítés? 

Az adó-visszatérítés annak jár, aki: 

2021. év bármely napján családi kedvezményre jogo-

sult és 2021-ben összevont adóalapba tartozó jöve-

delmet, például munkabért, megbízási díjat, ingatlan-

bérbeadásból származó jövedelmet, őstermelői jöve-

delmet szerez, vállalkozói kivétet számol el. A vissza-

térítés a külön adózó jövedelmek (például a lakás el-

adása, osztalék, tőzsdei nyereség) utáni adóból nem 

jár. 

Családi kedvezményre jogosultként 

 az kaphat adó-visszatérítést, aki: 

- gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult, 

a gyermekük után családi pótlékra jogosultaknak, 

tehát a kedvezmény a gyermeket közösen nevelő 

szülők közül mindkettőt megilleti 

- várandós és a várandós nő közös háztartásban 

élő házastársa (családi kedvezményre magzat 

után, a várandósság 91. napjától él a jogosultság 

és a várandós nő házastársa részére is) 

- a családi pótlékra saját jogán jogosult, 

- rokkantsági járadékban részesül. 

Szülők 

Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban ne-

velik a gyermeküket, családi pótlékra jogosultként 

igénybe vehetik a visszatérítést, függetlenül attól, 

hogy házasságban élnek, vagy élettársak. Házassá-

gon a bejegyzett élettársi kapcsolatot is érteni kell. 

Ha az élettársak szülőként mindketten jogosultak a  

családi pótlékra közös gyermekük után, akkor jár a 

visszatérítés, függetlenül attól, hogy eltérő az állandó 

lakcímük. 

Élettárssal közösen, nem közös gyermeket nevel 

Az, aki a párja gyermekét neveli élettársával közösen 

– tehát a gyermek nem az ő saját gyermeke –, csak 

akkor jogosult a családi pótlékra (így a családi ked-

vezményre és az adó-visszatérítésre is), ha a gyer-

mekkel közös lakó- vagy tartózkodási helyen él és a 

szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az 

Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a 

szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pót-

lék megállapítására irányuló kérelmet legalább egy 

évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja. 

A leírtaknak meg nem felelő élettárs sem családi ked-

vezményre, sem adó-visszatérítésre nem jogosult. 

Egyedülálló szülő 

A családi pótlékra egyedülállóként jogosult szülőnek 

is jár az adó-visszatérítés.  

Elvált szülők 

Azok az elvált szülők, akik közös gyermekeiket fel-

váltva gondozzák és emiatt 50-50 százalékban kap-

ják a családi pótlékot, és ugyanilyen arányban érvé-

nyesíthetik a családi kedvezményt, mindketten (tel-

jes összegben) jogosultak az adó-visszatérítésre. 

Fontos tudni, hogy a gyermekek felváltva gondozá-

sára a Cst. 9. § (4) bekezdésének szabályai irány-

adók. Ha az elvált szülők ugyan közösen gondozzák 

a gyermeküket, például a gyermek két hetet az édes-

anyjánál, két hetet az édesapjánál tölt, de a családi 

pótlékot csak az anya kapja, akkor a családi kedvez-

ményre kizárólag ő jogosult.  

A gyermek a családi pótlék szempontjából csak ak-

kor tekinthető felváltva gondozott gyermeknek, ha a 

szülők közösen a folyósító szervtől közösen kérik a 

családi pótlékot és emiatt azt 50-50 százalékos 

arányban kapják. 
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Ha az elvált szülők, külön háztartásban élnek, de kö-

zös a felügyeleti jog, de a családi pótlékot, családi 

kedvezményt pl. az anya kapja akkor az apa nem jo-

gosult az szja visszatérítésre. De, ha szülők idősza-

konként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői 

felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a csa-

ládi pótlékra – közös kérelmükre, 50-50%-os arány-

ban – mindkét szülő jogosult. A kérelemhez csatolni 

kell a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a 

gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartása-

ikban felváltva gondoskodnak. Ha jogerős bírósági 

döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján a szülők 

egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyerme-

küket, és ezért a családi pótlékra 50-50 százalékos 

arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek mindkét 

szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásá-

ban kedvezményezett eltartottnak minősül. A fel-

váltva gondozott gyermek után a szülő (házastársa) 

a családi kedvezmény 29/A paragrafusának (2) be-

kezdés szerint meghatározott összege 50 százaléká-

nak érvényesítésére jogosult. A gyermeket felváltva 

gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvé-

nyesítésére egymás között nem jogosultak. Azaz, ha 

a szülők közösen nyilatkoznak a kincstárnak, hogy a 

gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartása-

ikban felváltva gondoskodnak, mindkét fél a családi 

pótlék és a családi kedvezmény 50-50 százalékára 

jogosult, az adó-visszatérítés pedig teljes összegben 

jár mindkettőnek. Ez visszamenőleg nem érinti az 

anyának a nyilatkozattételig járó családi kedvezmé-

nyét, viszont a továbbiakban már csak a kedvezmény 

(és a családi pótlék) felére lesz jogosult. 

Ha a fenti szabályok alapján az adó-visszatérítés 

ugyanazon gyermek után több magánszemélyt is 

megillet, akkor azt minden jogosult igénybe veheti, és 

a visszatérítés a családi kedvezményre jogosultnak 

akkor is jár, ha családi kedvezményt nem érvényesít, 

vagy azt nem ő veszi igénybe. 

Kivételt képeznek e szabály alól a családi pótlékra 

saját jogán jogosult, illetve a rokkantsági járadékra 

jogosult magánszemélyek, mert esetükben családi 

kedvezményt, ezáltal az adóvisszatérítést is csak egy 

magánszemély – az ellátásban részesülő, vagy a vele 

közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a 

gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy fő – 

veheti igénybe. 

EKHO 

2021. év bármely napján családi kedvezményre jogo-

sult és a közteherfizetési kötelezettségét az ekho 

szabályai szerint teljesíti. 

Kisadózó 

A kisadózóként bejelentett magánszemélynek, aki 

2021. év bármely napján családi kedvezményre lenne 

jogosult. 

A Korm. rendelet a bejelentett kisadózók esetében 

egy fikciót alkalmaz: az ő esetükben akkor jár az adó-

visszatérítés, ha 2021. bármely napján jogosultak let-

tek volna családi kedvezményre és az Szja tv. hatálya 

alá tartozó, össze vonás alá eső jövedelmet szerez-

tek volna.  

Ha egy családban mindkét szülő jogosult családi 

kedvezményre és mindketten rendelkeznek a vissza-

térítés alapját képező jövedelemmel, vagy bejelentett 

kisadózók, akkor az adó-visszatérítés külön-külön 

mindkét szülőnek jár. 

Mennyi az adóvisszatérítés összege? 

Az adó-visszatérítés összege 

- az összevont adóalapba tartozó jövedelmet 

szerző magánszemélynél az adóalapkedvezmé-

nyek levonása után megállapított adóalap 2021. 

évi adójának az adókedvezmények levonása után 

fennmaradó része, 

- az ekhós jövedelemmel rendelkező magánsze-

mélynél a 2021. év tekintetében tőle levont ekhó-

nak az szja része (9,5 százaléka) 

- a kisadózónál a 2021. évre rá tekintettel a kisadózó 

vállalkozást terhelő tételes adó negyede, azaz – fel-

tételezve, hogy az adott kisadózó vállalkozást a kis-

adózó után minden hónapban terhelte tételes adó-

fizetési kötelezettség – a főállású kisadózóknál a 

visszatérítés maximum 150 000 forint, magasabb 

összegű tételes adó fizetésekor 225 000 forint, a 

nem főállású kisadózóknál pedig 75 000 forint. Ha 

a kisadózó vállalkozás a veszélyhelyzet miatt 2021. 

március és április hónapra mentesült a tételes adó 

alól, akkor az adó-visszatérítés kiszámításakor ez a 

kéthavi összeg nem vehető figyelembe. Nem lehet 
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figyelembe venni továbbá az azon hónapokra fize-

tendő tételes adót sem, melyekre vonatkozóan a 

kisadózó vállalkozás a Katv. 8. § (9) bekezdése 

alapján mentesült a kisadózó utáni tételes adó 

megfizetése alól (pl.: táppénz, anyasági ellátás fo-

lyósítása miatti mentesülés). 

A visszatérítés felső határa legfeljebb a 2020. dec-

emberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 

15%-os adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, 

azaz 809 000 forint. 

Ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvez-

mények levonása után megállapított) adóalapja utáni 

adó legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el, 

akkor a visszatérítés összege ezer forint. 

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése meghatározza 

az adó-visszatérítés igénybevételének sorrendjét is, 

mely szerint, ha a magánszemély a visszatérítésre 

több jogcímen is jogosult, azt elsőként a személyi jö-

vedelemadó, ezt követően az ekho, végül a kisadózó 

vállalkozások tételes adója terhére lehet igénybe 

venni. 

Ha a magánszemély az szja-ból és az ekhóból is jo-

gosult az adó-visszatérítésre, akkor ennek együttes 

összege nem haladhatja meg a felső határt. 

Ha pedig a magánszemélynek az szja, az ekho és a 

kata tekintetében is visszajár a kedvezmény, akkor 

ezek együttes összege szintén nem lehet több, mint 

a felső határ. 

Hogyan érinti az adó-visszatérítés a szja-
kedvezményeket? 

Az adóalapot csökkentő kedvezmények (négy vagy 

több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, szemé-

lyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, családi 

kedvezmény) évközi érvényesítésekor a kedvezmé-

nyekkel csökkentett adóalapból a munkáltató, kifi-

zető által levont adóelőleg jár vissza a jogosultnak. 

Az adó-visszatérítés az összevont adóalap adóját 

csökkenti le, ezért ha emiatt az nulla lesz, a magán-

személy nem tehet rendelkező nyilatkozatot (önkén-

tes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtaka-

rékossági nyilatkozatot, nyugdíjbiztosítási nyilatko-

zatot). 

Az adó 1+1 százalékára vonatkozó rendelkezés az 

adó-visszatérítés figyelembe vétele nélkül megállapí-

tott adó összegére tehető meg. 

Hogyan érinti az adó-visszatérítés a katá-
sok ellátásait? 

A főállású kisadózók társadalombiztosítási ellátásra 

(például táppénz), és álláskeresési ellátásra való jo-

gosultságát a visszatérítés nem érinti. 

Hogyan vehető igénybe az adó-visszatérí-
tés? 

I. Kiutalás automatikusan 

a.) automatikusan 

A magánszemélynek nincs teendője, automatikusan 

utalja ki az adó-visszatérítést kedvezmény-előleg-

ként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2022. feb-

ruár 15-éig annak a jogosultnak, aki 2021-ben 

- munkáltatótól, kifizetőtől származó, az összevont 

adóalapba tartozó jövedelmet – munkabért – sze-

rez, és az abból levont adóelőleget a kifizető fel-

tünteti a havi adó- és járulékbevallásban (’08-as 

bevallás), 

- munkáltatótól, kifizetőtől származó, az ekho sze-

rint adózó jövedelmet szerez és az abból levont 

ekho-t a kifizető feltünteti a ’08-as bevallásban, 

- kisadózóként fizettek utána tételes adót. 

A kiutalás további feltétele, hogy 

- a munkáltató, kifizető a havi adó- és járulékbeval-

lásban adatot szolgáltat a NAV-nak arról, hogy a 

magánszemély családi kedvezményt vesz 

igénybe év közben, 

- a családi pótlékot folyósító szerv NAV-nak teljesí-

tett adatszolgáltatása alapján ismert az ellátás-

ban részesülő magánszemély utalási adata (bel-

földi fizetési számlaszáma vagy postacíme), és 

- a magánszemély nem nyújtja be a 21SZJA beval-

lást 2022. február 15-éig. 

A NAV a kiszámított és automatikusan kiutalt ked-

vezmény-előleg összegét feltünteti a személyijöve-

delemadó-bevallási tervezetben. 
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Az szja-bevallási tervezetek 2022. március 15-től te-

kinthetők meg az eSZJA felületen 

(https://eszja.nav.gov.hu ) ügyfélkapus vagy e-sze-

mélyi azonosítás után. 

b.) nyilatkozattal 

Az adó-visszatérítésre jogosult magánszemély nyi-

latkozata alapján teljesíti a kiutalást a NAV, ha az au-

tomatikus kiutaláshoz szükséges adatok nem állnak 

rendelkezésére. 

Ha a magánszemély jogosult a családi pótlékra, de 

azt nem neki folyósítják, és a családi kedvezményt 

sem érvényesíti év közben, akkor 2021. december 31-

ig nyilatkozik arról, hogy családi kedvezményre jogo-

sultként az adó-visszatérítés megilleti és közli az uta-

láshoz szükséges adatokat (belföldi fizetési számla-

számát vagy postacímét) is. 

Nyilatkozatot nyújt be a katás magánszemély is 

2021. december 31-éig, ha 2022. február 15-ig sze-

retne hozzájutni az adó-visszatérítéshez. A NAV a 

kisadózó nyilatkozata alapján akkor is elkészíti a sze-

mélyijövedelemadó-bevallási tervezetét, ha a kis-

adózó egyébként személyijövedelemadó-bevallásra 

nem lenne köteles. A kisadózó bevallási tervezete is 

tartalmazza a visszatérítés összegét. 

A nyilatkozat a „VISSZADO” nyomtatványon nyújt-

ható be a NAV-hoz elektronikus úton az szja-vissza-

térítés információs felületén, ügyfélkapus bejelentke-

zést követően. A nyomtatvány 2021. október 31-től 

érhető el. Ügyfélkapu (KÜNY-tárhely) hiányában a nyi-

latkozat papíron is benyújtható. 

Ha a magánszemély nem nyilatkozik 2021. decem-

ber 31-éig, akkor az adó-visszatérítést a bevallási ter-

vezet kiegészítésével vagy a 21SZJA bevallásban 

igényelheti a 3. pontban írtak szerint. 

Az előlegként kiutalt adó-visszatérítés összegét a 

magánszemély 21SZJA bevallása tartalmazza. 

Ha a magánszemély a kiutalt kedvezmény-előleg 

összegével nem ért egyet, akkor az adóbevallási ter-

vezete kiegészítésével vagy önállóan benyújtott 

21SZJA bevallásában igényli vagy módosítja a visz-

szatérítés összegét, illetve a bevallás alapján számí-

tott adó-visszatérítés és a kedvezmény-előleg ösz-

szege közötti különbözetet a következő pontban fog-

laltak szerint. 

Ez a teendő akkor is, ha a magánszemély a családi 

kedvezményt év közben nem vette igénybe, azt a be-

vallásában kívánja érvényesíteni, vagy olyan össze-

vont adóalapba tartozó jövedelemmel kell kiegészíte-

nie a bevallását, amelyről a NAV-nak nincs informáci-

ója, mint például a magánórákat adó nyelvtanár jöve-

delme. 

II. Adó-visszatérítés részben automatikusan, rész-
ben a 21SZJA bevallásban 

Az a jogosult, aki 2021-ben munkáltatótól, kifizetőtől 

is szerez az összevont adóalapba tartozó vagy ekhós 

jövedelmet, és olyan jövedelme is van, ami után ő fi-

zeti meg negyedévente az adóelőleget, a kifizetőtől 

származó jövedelméből levont adót az 1. pont szerint 

automatikusan, kedvezmény-előlegként kapja visz-

sza. A nem kifizetőtől származó jövedelme után 

megfizetett adóelőleget a 3. pont szerint, a bevallási 

tervezet kiegészítésével vagy a 21SZJA bevallásban 

igényelheti a NAV-tól. 

Ide tartoznak azok az egyéni vállalkozók, mezőgaz-

dasági őstermelők, ingatlant bérbeadók, akik emel-

lett kifizetőtől származó, összevonás alá eső 

és/vagy ekho-s jövedelemmel is rendelkeznek. 

III. A visszatérítés igénybevétele a személyijövede-
lemadó-bevallásban 

Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a 

NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállal-

kozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek és 

azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jöve-

delmük után maguk fizetik az szja-t (például magán-

személynek ingatlant adnak bérbe), és nincs mellette 

munkaviszonyuk, vagy nincs kifizetőtől származó jö-

vedelmük automatikusan nem utal a NAV, ők önál-

lóan elkészített 21SZJA bevallásukban vagy az adó-

bevallási tervezet kiegészítésével igényelhetik a visz-

szatérítést. 

Az a magánszemély, aki 2021-ben munkáltatótól, ki-

fizetőtől származó, összevont adóalapba tartozó jö-

vedelmet szerez, a családi kedvezményt év közben 

érvényesítette, de a kiutaláshoz szükséges adatokról 

nem nyilatkozott 2021. december 31-ig, és ezekről a 

családi pótlékot folyósító szerv sem szolgáltatott 

adatot a NAV-nak, az adó-visszatérítést a bevallási 

tervezet kiegészítésével vagy a 21SZJA bevallásban 

igényelheti. 
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A bevallásban fel kell tüntetni 

- a családi kedvezményre jogosító gyermekek azo-

nosító adatait, 

- azt, ha a magánszemély a családi kedvezményre 

magzat után jogosult, 

- a kedvezmény összegét és a kiutalási adatokat 

(belföldi fizetési számlaszámot vagy a postací-

met), 

- annak a magánszemélynek az azonosító adatait, 

aki ugyanazon gyermek után jogosult a családi 

kedvezményre. 

Ilyenkor a visszatérítést a NAV a bevallás beérkezé-

sétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2022. 

március 1-jétől utalja ki. 

Kinek nem kell nyilatkoznia? 

Aki családi pótlékot kap, nem kell nyilatkoznia, mert 

az ellátást folyósító szervtől a NAV megkapja a kiuta-

láshoz szükséges adatokat. Ilyenkor az adó-visszaté-

rítést a NAV arra a postai címre vagy bankszámla-

számra fizeti ki, ahova a családi pótlék érkezik. 

Van-e lehetőség adó-visszatérítésre el-
hunyt magánszemély esetében? 

Ha a 2021. január 1-én vagy ezt követően elhunyt ma-

gánszemély 2021. bármely napján jogosult volt, vagy 

kisadózóként jogosult lett volna családi kedvez-

ményre, házastársa vagy örököse kérheti a NAV-tól a 

visszatérítést. 

Az adó-visszatérítésről a NAV az elhunyt adójának 

megállapítására irányuló eljárásban (soron kívüli el-

járásban) dönt. Ha a kérelmet a házastárs vagy örö-

kös a soron kívüli eljárás lezárását követően nyújtja 

be, az adó-visszatérítést a NAV akkor is megállapítja. 

A NAV az adó-visszatérítést a rendelet hatálybalépé-

sekor 2021. október 1-jén folyamatban lévő eljárá-

sokban hivatalból figyelembe veszi, ha a rendelkezé-

sére álló adatok alapján az elhunytnak a kedvez-

ményre jogosultsága megállapítható. 

A nyilatkozat és letöltése 

NAV - Szja-visszatérítés (gov.hu) 

2021.12.31.-ig kell kitölteni a nyilatkozatot. 

A nyilatkozaton a visszatérítés alapjául szolgáló jöve-

delemről nem lehet nyilatkozni. 

A nyilatkozat online kitöltését és visszaküldését java-

soljuk, mert ha a kedvezmények levonása utáni adó-

alap után lévő adó legalább 1 Ft, de az ezer forintot 

nem éri el, akkor a visszatérítés összege 1.000 Ft, il-

letve, hogy ha van visszautalandó adó, biztosan jó 

számlaszámra érkezzen! Fontos, hogy több jogvi-

szony esetén, nem mindegyiket „látja”  NAV, így emi-

att is javasolt a nyomtatvány kitöltése. 

Gyakori kérdések 
Elvált szülőknél mindkét fél kap szja-visszatérítést? 

A visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021 leg-

alább egy napján jogosult volt családi kedvezményre. 

Ha a szülők 2021-ben váltak el, és a válásig mindket-

ten jogosultak voltak családi kedvezményre, akkor 

mindkét fél jogosult a visszatérítésre. 

Ha a szülők 2021 előtt váltak el, akkor a visszatérítés 

annak a szülőnek jár, aki 2021-ben családi kedvez-

ményre volt jogosult. 

Ha az elvált szülők 2021-ben felváltva gondozták 

gyermeküket, és ezért a családi pótlékra, valamint a 

családi kedvezményre is 50-50 százalékban jogosul-

tak, akkor a visszatérítést mindkét szülő igénybe ve-

heti. 

Várandósként jogosult vagyok már most a vissza-
térítésre, vagy csak akkor, ha már megszületett a 
gyermekem? 

A visszatérítés annak a magánszemélynek jár, aki 

2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult. 

A várandós nő és a vele közös háztartásban élő há-

zastársa a fogantatás 91. napjától jogosult a családi 

kedvezményre. Ezért, ha a várandósság a foganta-

tástól számított 91. napot eléri, jogosult a visszatérí-
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tésre akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi 

igénybe, vagy azt a közös háztartásban élő házas-

társa veszi igénybe. 

Kaphat-e adó-visszatérítést az apa a magzat után, 
ha csak élettársa a kismamának? 

Adó-visszatérítésre csak az jogosult, aki családi ked-

vezményre is. Várandósságnál a kismama és a vele 

közös háztartásban élő házastársa jogosult ezekre, 

az élettárs tehát nem. Ha a gyermek 2021-ben meg-

születik, az apa szülőként jogosult lesz családi pót-

lékra, ezért családi kedvezményre és adó-visszatérí-

tésre is. 

A gyerek hány éves koráig jár a visszatérítés? 

A jogosultság nem a gyermek életkorától függ, ha-

nem attól, hogy a gyermek után jár-e családi kedvez-

mény. 

Ha a szülő 2021-ben akár csak egy napig jogosult 

volt a gyermek után családi kedvezményre, akkor jo-

gosult a visszatérítésre is. 

Az is jogosult visszatérítésre, aki év közben családi 
kedvezményt érvényesített és ezért nincs levont 
adóelőlege? 

Az adó-visszatérítésre az is jogosult, akitől év közben 

a munkáltató azért nem vont le adóelőleget, mert a 

családi kedvezmény az adóalapját teljes mértékben 

lecsökkentette. Levont adóelőleg hiányában azon-

ban nincs mit visszaigényelni. 

Ha a magánszemélynek van olyan összevont adó-

alapba tartozó jövedelme, ami után saját maga fi-

zette meg az adóelőleget év közben, például magán-

személynek adott bérbe ingatlant, és abból családi 

kedvezményt nem érvényesített, akkor a bevallásá-

ban kérheti a negyedévente megfizetett adóelőleg 

visszatérítését. 

Vállalkozó vagyok. Jár a visszatérítés? Ha igen, 
mekkora összegben? 

A visszatérítés annak az egyéni vállalkozónak jár, aki 

2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, 

akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi 

igénybe, vagy nem ő veszi igénybe. 

A kedvezmény az összevont (az adóalap-kedvezmé-

nyek levonása után megállapított) adóalap 2021. évi 

adójának az adókedvezmények levonása utáni ré-

szére érvényesíthető, a visszatérítés összege maxi-

mum a 2020. decemberi adatok alapján számolt 

éves átlagbér és a 15 százalékos adókulcs szorzata, 

azaz 809 000 forint lehet. 

A főállású egyéni vállalkozó a visszatérítést az szja-

bevallásban (a NAV által elkészített adóbevallási ter-

vezet felhasználásával) igényelheti. A kedvezmény a 

vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jö-

vedelmet terhelő és a 2021-ben negyedévente megfi-

zetett adóelőleg terhére érvényesíthető, legfeljebb 

809 000 forintig. 

A munkaviszonnyal is rendelkező egyéni vállalkozó-

nak a kedvezményt a NAV előlegként utalja ki a mun-

káltatótól beérkezett adatok alapján, a munkáltató ál-

tal a 2021-re levont szja-előleg alapulvételével. Az 

egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövede-

lemből negyedévente megfizetett adóelőleget pedig 

a magánszemély az szja-bevallásában (a NAV által 

elkészített adóbevallási tervezet felhasználásával) 

igényelheti vissza. A munkaviszony után visszatérí-

tett adó összege és az egyéni vállalkozói tevékeny-

ség után visszatérített adó összege együttesen nem 

haladhatja meg a 809 000 forintot. 

Az elvált, gyermeküket felváltva gondozó szülők 
közös kérelem alapján a gyermek után 50-50 szá-
zalékban jogosultak a családi pótlékra és ezért a 
családi kedvezményre is. Mindketten jogosultak a 
visszatérítésre? Az új házastársuk is? 

Igen, a szülők és a házastársaik is jogosultak a visz-

szatérítésre. 

Ápolási díj, gyed és gyes  

Az ápolási díj adómentes, így levont adó hiányában 

nincs mit visszaigényelni. A gyed után jár a visszaté-

rítés, mivel az az összevont adóalap részeként adó-

köteles, és abból adóelőleget vonnak le. A gyes után 

azonban nem jár, mivel az adómentes jövedelem, 

ezért levont adó hiányában nincs mit visszaigényelni. 
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