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A korábbi szolgálati nyugdíj szolgálati járandósággá történt átalakításával összefüggésben az
alábbi megkereséssel fordulok Önhöz.
A korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár el tti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése
értelmében:
„5. § (1) 2012. január 1-jét l - a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével - az 1955.
évben vagy azt követ en született, szolgálati nyugdíjban részesül személynek a szolgálati
nyugdíját a (2) és (3) bekezdés szerint számított és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével
növelt összegben szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani az 5. alcímben foglaltak
figyelembevételével.
(2) A szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a
jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét - a (3) bekezdésben
foglalt kivételekkel - csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével….”
A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a 2012., illetve 2013. januárban kipostázott
„nyugdíjértesít k” az ellátást „szolgálati járandóságként”, míg a levonást
„csökkentésként” tüntetik fel. Ráadásul az idei NYUFIG értesít ben is az szerepel, hogy a
2012. évben folyósított ellátás adómentes bevételként került folyósításra. Az értesítés
szöveges része ezt meger sítve azt is rögzíti, hogy „azon ügyfelek részére, akiknek adóköteles
ellátást folyósítottak, a 2012. évi SZJA bevalláshoz az Igazgatóság 2013. január 31-ig külön
elszámolást (igazolást) küld ki.”
Mindezek alapján véleményünk szerint tisztázást igényelnek az alábbi kérdések.
Ha a szolgálati járandóság csökkentése nem adó vagy adóel leg - csak a levonás mértéke
azonos az SZJA-val - akkor minek min sül? Ennek tisztázása az egyes adókedvezmények
érvényesítése, igénybevétele miatt is szükséges.
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A szolgálati járandóságban részesül k családi adókedvezményének érvényesítésének
feltételeit a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár el tti ellátásról és
a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII törvény, valamint a korhatár el tti ellátás,
a szolgálati járandóság, a balettm vészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási
szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról333/2011. (XII.
29.) Korm. rendelet egyértelm en meghatározzák.
A családi adókedvezmény mellett azonban egyéb kedvezmények érvényesítését illet en is
merülhet fel, és merült is fel igény, pontosabban szakszervezetünk irányába kérdés, mint a
„nyugdíj-el takarékossági számla” illetve a „nyugdíj-el takarékossági nyilatkozat”
vonatkozásában.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 44/B. § (1)
bekezdése értelmében:
„A nyugdíj-el takarékossági számla-tulajdonos magánszemély az adóbevallásában tett
nyilatkozat alapján rendelkezhet … az adóévben általa nyugdíj-el takarékossági számlára
Magyarország törvényes fizet eszközében befizetett összeg 20 százalékának, de legfeljebb az
adóévben 100 ezer forintnak … az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények
levonása után fennmaradó részéb l történ
átutalásáról (nyugdíj-el takarékossági
nyilatkozat).”
Vagyis az Szja. tv. értelmében a nyugdíj-el takarékossági számlára történt befizetések 20 %a, de legfeljebb 100.000 Ft adókedvezményként érvényesíthet .
Egy érintett tagunk a NAV-nál érdekl dött a kedvezmény érvényesítése fel l, ahonnan
azonban azt a tájékoztatást kapta, hogy egy esetleges SZJA bevallás esetén – bár erre amúgy
sem kötelezett, mivel a szolgálati járandóság mellett egyéb jövedelemmel nem rendelkezik –
sem intézkednének a kedvezmény átutalására, mivel a levont SZJA a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnál marad.
Tovább növeli a bizonytalanságot, hogy az ONYF honlapján a szolgálati járandóságban
részesül k családi adókedvezmény érvényesítésével kapcsolatban fent lév tájékoztató
szerint: „A szolgálati járandóság csökkentése annak ellenére, hogy annak összegét a személyi
jövedelemadó mértékével egyez mértékben kell csökkenteni, nem min sül személyi
jövedelemadó el legnek. Az adóbevallás és az adólevonás, illetve az adózási kedvezmények
igénybevételének jogszabályban meghatározott rendelkezései nem érvényesülnek…”.
Kérem, hogy mindezekre figyelemmel, a kérdés tisztázásában leginkább kompetens hatóság
illetékes vezet jeként, a fentiekkel kapcsolatos álláspontjukról, valamint a nyugdíjel takarékossági számla adókedvezményének érvényesítésével kapcsolatban tájékoztatást
adni szíveskedjen.
Tájékoztatom továbbá, hogy jelen levelemmel egyidej leg hasonló tartalmú megkereséssel
fordulok az Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatósághoz.
Segít közrem ködését megköszönve,
B u d a p e s t, 2013. január 29.
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