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Székhelyén 
 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Vezető Asszony/Úr! 
 

Mellékelten megküldjük az illetményszámfejtéshez, illetve az intézményi kifizetéshez szükséges 2021. 
január 1-től használatos nyilatkozat mintákat a kitöltési útmutatóval: 
 
− Adóelőleg-nyilatkozat a 2021. évi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről 
− Adóelőleg-nyilatkozat a 2021. évi személyi kedvezmény érvényesítéséről 
− Adóelőleg-nyilatkozat a 2021. évi első házasok kedvezményének érvényesítéséről  
− Adóelőleg-nyilatkozat a 2021. évi családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről 
− Adóelőleg-nyilatkozat a 2021. évi adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről 
− Külföldi adóügyi illetőségű magánszemély nyilatkozata a 2021. évi adókedvezmény érvényesítéséhez. 

 
Az adóelőleg összegének megállapításánál a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, az 
első házasok kedvezményét, a családi kedvezményt, személyi kedvezményt csak akkor lehet figyelembe 
venni, ha a magánszemély azt írásban (az adóelőleg-nyilatkozatban) kéri. Külföldi illetőségű 
magánszemélyek esetén adókedvezmény érvényesítéséhez a mellékelt kiegészítő nyilatkozat szükséges. 
 

1. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét (NÉTAK) az összevont adóalapba tartozó 
egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult magánszemély, minden más kedvezményt megelőző 
sorrendben.  
A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban 
megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelemére.  
Négy vagy több gyermeket nevelő anyának (nétak-os anya) az a nő minősül, aki vér szerinti vagy 
örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult vagy családi pótlékra 
már nem jogosult, de a jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt és a gyermekek száma a négy 
főt eléri. 
A NÉTAK azokra a hónapokra tekintettel vehető igénybe, amelyekben a jogosultság fennáll.  A 
NÉTAK a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre érvényesíthető. 
 
A kedvezményre vonatkozó részletes tájékoztatást a kitöltési útmutató tartalmazza. 
 

2. 2021. január 1-től a személyi kedvezményt adóalap-csökkentő kedvezményként lehet igénybe venni a 
négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye után és az első házasok kedvezményét, illetve a 
családi kedvezményt megelőzően. A nyilatkozat alapján a munkáltató (kifizető) az adóelőleg alapját 
csökkenti jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összegével 
 
Személyi kedvezmény érvényesítése esetén a magánszemély nyilatkozik a súlyosan fogyatékos 
állapotról szóló igazolás alapján a fogyatékos állapotának időtartamáról azzal, hogy a végleges 
fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. Ez alapján, aki a 
korábbi évben orvosi igazolás alapján akként nyilatkozott, hogy állapota végleges, nem szükséges 
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ismételten nyilatkozatot tennie. A személyi kedvezmény érvényesítése esetén az erre való 
jogosultságot biztosító igazolást a magánszemélynek kell megőriznie, nem kell a 
munkáltató/kifizető részére beküldenie. 

 
3. Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha 2014. december 

31-ét követően került sor a házasságkötésre és legalább egyiküknek ez az első házassága.  
A kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti, a házastársak a kedvezményt közösen 
érvényesíthetik.  
A kedvezmény a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon át vehető figyelembe. A 
kedvezményt nem veszíti el a magánszemély akkor sem, ha eközben magzatra vagy gyermekre 
tekintettel családi kedvezményre jogosulttá válik.  

 
A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén haladéktalanul új nyilatkozatot kell tenni 
(Módosított nyilatkozat). 

 
4. A családi kedvezmény 2021. évben is az összevont adóalapot csökkenti. A családi kedvezmény 

érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra, továbbá a várandós nő 
és a vele közös háztartásban élő házastársa, a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem 
jogosult házastársa (pl. nevelőszülő vagy gyám házastársa). A családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény alapján családi pótlékra 50-50 százalékban jogosultak a gyermeküket bírósági 
döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó szülők (közös felügyelet), 
így őket is megilleti a családi kedvezmény.  

 
A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, valamint rokkantsági járadékban részesülő személyre 
tekintettel a vele közös háztartásban élő hozzátartozó közül (ideértve a gyermek szüleinek 
hozzátartozóit is) egy személy (vagy a járadékos személy) jogosult a kedvezmény érvényesítésére. 
Családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély is, aki bármely külföldi állam 
jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult. 
 
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult a családi pótlékra jogosult szülővel együtt élő élettárs 
is akkor, ha az érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel 
élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel 
fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel 
megelőzően kiállított közokirattal igazolja. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozaton az összes eltartott nevét, adóazonosító jelét meg kell 
adni (kivéve a magzatét), adóazonosító jel hiányában nyilatkozat nem adható! Kérjük, hogy a 
nyomtatványon a számfejtéshez szükséges adatokat (a gyermek Taj-száma, születési helye, ideje, 
anyja neve) is feltüntetni szíveskedjenek. 
 
Továbbra is lehetőség van arra, hogy a családi kedvezményt a magánszemély biztosítottként 
fizetendő társadalombiztosítási járulékkal szemben elszámolja. A családi járulékkedvezményt a 
munkáltató automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély a családi kedvezmény 
érvényesítéséről nyilatkozik. A magánszemély azonban kérheti, hogy járulékkedvezményt a 
munkáltató ne érvényesítsen. 
 
Az adóelőleg megállapítása során a családi kedvezményt a házastársak, az élettársak – az összeg vagy a 
kedvezményezett eltartottak számának felosztásával – közösen is igénybe vehetik azzal, hogy erre az 
élettársak csak a közös háztartásban nevelt közös gyermekre tekintettel jogosultak. (Kivéve, ha élettársi 
kapcsolatát igazolja.)  Ha a családi kedvezményre ugyanazon kedvezményezett eltartott után több 
magánszemély jogosult, illetve ha a magánszemélyek a családi kedvezményt közösen veszik igénybe, 
akkor, a jogosultaknak a nyilatkozatot közösen kell megtenniük. Ha a családi kedvezményre több 
magánszemély jogosult mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a 
kedvezményt teljes egészében a jogosultak egyike érvényesíti, azaz a jogosultak között az 
érvényesíthető összeg 0/100 százalékban történő felosztása is közös érvényesítésnek minősül. 
A nyilatkozat kitöltésekor az I-es blokk 2-es pontjában akkor nyilatkozhat a jogosult úgy, hogy 
egyedül veszi igénybe a kedvezményt, ha nincs a kedvezmény érvényesítésére jogosult 
házastársa/élettársa. 
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Mivel nem az illetménnyel, munkabérrel együtt történik a családi pótlék folyósítása, ezért a 
Nyilatkozatot ki kell tölteni minden esetben, ha a magánszemély kívánja érvényesíteni a családi 
kedvezményt az adóelőlegnél. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén haladéktalanul 
új nyilatkozatot kell tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot vissza kell vonni (Módosított nyilatkozat). 
A módosított nyilatkozatban megjelölt változás szerinti családi kedvezmény legkorábban a 
nyilatkozattétel keltét követő bérszámfejtés alkalmával vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy egy 
korábbi dátumot jelöltek meg változás bekövetkezésének időpontjaként. 
 
A családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó részletes tájékoztatást (magzat utáni kedvezmény, 
családi kedvezmény közös érvényesítése) a Kitöltési útmutató tartalmazza. 
  

5. Az adóelőleg-nyilatkozatot a figyelembe vehető költségekről önálló tevékenységből származó 
jövedelem és a nem önálló tevékenység díja adóelőleg megállapításához kell kitölteni.  

 
Az önálló tevékenységéből származó bevétel esetén (megbízási díj, helyi önkormányzati képviselő 
tiszteletdíja) a tételes költségelszámolás alkalmazásakor az adóelőleg megállapítása során a kifizető 
által figyelembe vehető költség legfeljebb a bevétel 50 százaléka lehet. Az önálló tevékenységből 
származó bevétel esetében költségnyilatkozat hiányában is csak a bevétel 90 százaléka tartozik az 
adóelőleg alapba. 

Ha a magánszemély költségtérítésben részesül, akkor a bevételből a magánszemély adóelőleg-
nyilatkozata szerinti költség levonásával - ami ebben az esetben meghaladhatja a bevétel 50 százalékát 
is, vagy az igazolás nélkül elszámolható költség, költséghányad levonásával megállapított rész vehető 
figyelembe az adóelőleg-alap megállapításánál.  

A költségnyilatkozat és igazolás nélkül elszámolható költség hiányában a bevétel teljes összege az 
adóelőleg-alapba tartozik kivéve, ha a költségtérítés önálló tevékenységből származó bevételnek 
minősül, ekkor csak a bevétel 90 százalékát kell az adóelőleg-alapnál figyelembe venni. 

A kedvezmények igénybevételének a menete a következő:  
 

− Első lépésként a magánszemély adóelőleg-alapját csökkenteni kell a NÉTAK-kal.  

− Ha a magánszemély nem jogosult a NÉTAK-ra, vagy van olyan jövedelme, amely nem képezi a 
NÉTAK alapját, akkor az adóalapból le kell vonni a személyi kedvezményt,  

− majd a fennmaradó részt – annak mértékéig – csökkenti az első házasok kedvezménye, továbbá a 
családi kedvezmény összege. Ha az adóelőleg-alap elfogyott, de van még felhasználatlan családi 
kedvezmény, akkor a különbözet 15 százaléka családi járulékkedvezményként vehető igénybe, de 
maximum a családi járulékkedvezmény szempontjából figyelembe vehető járulék megállapított 
összegéig.  

Ha a nyilatkozatot tevő neki felróható okból helytelen, téves adattartalmú nyilatkozatot ad vagy a 
kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kéri, különbözeti bírság fizetésére kötelezett. 
 
A kitöltött, és az átvétel keltével, valamint a munkáltató átvételt igazoló aláírásával ellátott nyilatkozatokat 
elektronikus úton folyamatosan, de legkésőbb 2021. január 15-ig beküldeni szíveskedjenek 
Igazgatóságunkra.  
 
Kérjük, hogy egy fájlba 1 dolgozó nyilatkozatát küldjék meg „törzsszám_előadószám_dolgozó 
neve_adóelőleg nyilatkozat típusa NÉTAK, SZK, EHK, CSK” névkonvenció alapján elnevezve. 
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Tájékoztatjuk, hogy ügyfélkapu eléréssel rendelkező dolgozók a a www.nav.gov. hu oldalon elérhető 
online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatával is beküldhetik nyilatkozataikat. 
 
Kérem, hogy a fentiekről az érintett munkatársakat tájékoztatni szíveskedjen. Segítő közreműködését előre is 
köszönöm. 
 
Kaposvár, 2021. január 04. 
 
      Tisztelettel: 
         Fülöp Eszter   
          irodavezető 
 
 
 
 
 
Melléklet: 6 db.  
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