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Tisztelt Fotitkar Ur!
Hivatkozva a 2013. januar 29. napjan kelt, fenti hivatkozasi szamu megkeresesere, az
alabbiakrol tajekoztatom.
1. A szolgalati jarandosag adojogi megitelese
A korhatar elotti oregsegi nyugdijak megsziinteteserol, a korhatar elotti ellatasrol es a
szolgalati jarandosagrol szolo 2011. evi CLXVII. torveny (a tovabbiakban: Torveny) 5. § (1)(2) bekezdesei ertelmeben a 2012. januar 1-je elott szolgalati nyugdij jogcimen kapott
juttatast 2012. januar l-jetol szolgalati jarandosagkent kell tovabbfolyositani, de annak
osszeget - meghatarozott kivetelekkel - csokkenteni kell a szemelyi jovedelemado 16
szazalekanak megfelelo mertekben.
Azonban a szolgalati jarandosag a szemelyi jovedelemadorol szolo 1995. evi CXVII. torveny
(a tovabbiakban: Szja tv.) 3. § 23. b) alpontja ertelmeben nyugdijnak, igy adomentcs
bevetelnek minosiil [Szja tv. 1. szamu mellekletenek 1.2. pontja], amit a jovedelem
kiszamitasanal nem lehet figyelembe venni, azaz nem resze az osszevont adoalapnak.
A „szemelyi jovedelemado mertekevel" torteno kifejezes tehat csak az adott ellatasok
csokkentesenek merteket adja meg. Ez a csokkentes nem jelent adokotelezettseget, a
csokkentes pedig nem minosiil adoelolegnek, ahogy azt egyebkent az On altal idezett - az
Orszagos Nyugdijbiztositasi Foigazgatosag (a tovabbiakban: ONYF) honlapjan levo tajekoztato is helyesen tartalmaz.
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Tajekoztatom tovabba, hogy az Szja tv. 29/A-29/B. §-okban meghatarozott csaladi
kedvezmeny az osszevont adoalapot csokkento tetel, tehat csak az osszevont adoalapba
tartozo jovedelmek vonatkozasaban ervenyesitheto, ezert nyugdij (szolgalati jarandosag)
tekinteteben nem lehet igenybe venni a csaladi kedvezmenyt. Ugyanakkor figyelemmel arra,
hogy a szolgalati jarandosag lenyegeben kiviil esik a szemelyi jovedelemado rendszeren, a
Torveny 4. § (4) bekezdese, illetve az 5. § (5) bekezdese alapjan abban az esetben, ha a szemelyi jovedelemado 16 szazalekanak megfelelo mertekben csokkentett - szolgalati
jarandosagban reszesiilo szemely csaladi kedvezmeny igenybevetelere, illetve - a jogosultat
megilleto csaladi kedvezmeny - megosztassal torteno ervenyesitesere jogosult vagy
osszevont adoalapba tartozo jovedelem szerzese eseten jogosult lenne, de a csaladi
kedvezmeny az osszevont adoalapba tartozo jovedelem adoalap ja terhere - hazastarssal,
elettarssal megosztva sem - nem vagy csak reszben ervenyesitheto, akkor az allami
adohatosag igazolasa alapjan a csaladi kedvezmenyre vagy annak adoalap-kedvezmenykent
nem ervenyesitheto reszere az ado mertekevel megallapitott osszeg a szolgalati jarandosag
csokkentesevel szemben ervenyesitheto.
Mindez pedig azt jelenti, hogy amennyiben valakinek 2012. januar l-jetol szolgalati
jarandosagot folyositanak es gyermeke(i)re tekintettel csaladi kedvezmeny ervenyesitesere
lenne jogosult, akkor ez a szemely a korhatar elotti ellatasbol, illetve a szolgalati
jarandosagbol - a szemelyi jovedelemado 16 szazalekanak megfelelo mertekben - levont
osszeggel szemben (legfeljebb annak osszegeig) ervenyesitheti a 2012. evben (az ev
kozben havonta) nem ervenyesitett csaladi kedvezmenyt, de csak az adoevet koveto
evben, azaz leghamarabb 2013-ban. Kovetkezeskeppen a szolgalati jarandosagban
reszesiilo szemely - mas, az osszevont adoalapba tartozo jovedelem hianyaban - 2012-ben ev
kozben nem ervenyesithetett csaladi kedvezmenyt a juttatasa utan, azt majd csak a 2013.
Junius 30-at kovetoen kiadott, a csaladi kedvezmeny szoban forgo ervenyesitesehez sztikseges
adohatosagi igazolas birtokaban kerelmezheti.
Termeszetesen abban az esetben, ha a maganszemelynek a szolgalati jarandosag mellett mas
olyan jovedelme keletkezett 2012-ben, ami az osszevont adoalap reszet kepezte, akkor ezen
maganszemely az ilyen jovedelem vonatkozasaban mar 2012-ben akar ev kozben is elhetett a
csaladi kedvezmennyel az osszevont adoalap terhere, annak mertekeig.
A hivatkozott igazolasrol a korhatar elotti ellatas, a szolgalati jarandosag, a balettmiiveszeti
eletjaradek es az atmeneti banyaszjaradek eljarasi szabalyairol, valamint egyes kapcsolodo
kormanyrendeletek modositasarol szolo 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a
rendelkezik. Eszerint a szoban forgo adoevre vonatkozo, meghatarozott tartalmu igazolast az
allami adohatosag az adoevet koveto ev Junius 30-at kovetoen az ellatasban reszesiilo meghatarozott tartalmu - kerelmere adja ki.
A Torveny alapjan igenyelheto osszeg folyositasa iranti kerelmet az O N Y F altal e celra
rendszeresitett, es az O N Y F , valamint a nyugdijbiztositasi igazgatasi szervek honlapjan,
tovabba a kormanyzati portalon kozzetett adatlapon vagy elektronikus iirlapon a
Nyugdijfolyosito Igazgatosaghoz kell benyujtani, amirol maga a Nyugdijfolyosito
Igazgatosag dont. A z ellatasban reszestilonek a kerdeses osszeget pedig a Nyugdijfolyosito
Igazgatosag a hatarozat vegrehajthatova valasatol szamitott tiz munkanapon beliil folyositja.
2. Rendelkezes az adorol
A z Szja tv. 44/B. § (1) bekezdese szerint a nyugdij-elotakarekossagi szamla-tulajdonos
maganszemely az adobevallasaban tett nyilatkozat alapjan rendelkezhet - akkor is, ha a
nyugdij-elotakarekossagi szamlat a nyilatkozattetel idopontjat megelozoen nyugdij-
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szolgaltatasra jogosultsaga miatt megszuntette, de a rendelkezest megalapozo befizetes
evenek utolso napjan az adott nyugdij-elotakarekossagi szamlajat meg nem mondta fel - az
adoevben altala nyugdij-elotakarekossagi szamlara Magyarorszag
torvenyes
fizetoeszkozeben befizetett osszeg 20 szazalekanak, de legfeljebb az adoevben 100 ezer
forintnak (annal a maganszemelynel, aki 2020. januar 1. elott tolti be a jogszabalyok alapjan
rea iranyado oregsegi nyugdij korhatart, 130 ezer forintnak) az osszevont adoalapja
adojanak az adokedvezmenyek levonasa utan fennmarado reszebol torteno atutalasarol
(nyugdij-elotakarekossagi nyilatkozat).
A z idezett rendelkezesre tekintettel, a nyugdij-elotakarekossagi szamlaval rendelkezo
maganszemely az adobevallasaban rendelkezhet arrol, hogy az osszevont adoalap utan
megallapitott adojanak az adokedvezmenyek levonasa utan fennmarado reszebol a
nyilatkozata szerinti osszeget az emlitett szamlara utalja ki az adohatosag. Ebbol az
kovetkezik, hogy azon maganszemelyek, akik az adoevben csak adomentes bevetellel (pi.
szolgalati jarandosag) rendelkeznek, osszevont adoalap adojanak hianyaban nem
rendelkezhetnek a nyugdij-elotakarekossagi szamlajuk javara. A z adoevben kizarolag
adomentes bevetelt szerzo maganszemelyeket egyebkent szemelyi jovedelemado bevallasi
kotelezettseg nem terheli az Szja tv. 11. § (3) bekezdese ertelmeben.
Osszefoglalva fentieket tajekoztatom, hogy a Torveny alapjan folyositott szolgalati
jarandosag adomentes bevetel, az ebbol, a szemelyi jovedelemado mertekevel torteno
csokkentes nem minosiil adonak vagy adoelolegnek, ezaltal az Szja tv. alapjan, az abban
meghatarozott kedvezmenyeket sem lehet utana igenybe venni, tovabba az Szja tv. 44/B. §-a
szerinti rendelkezest sem lehet gyakorolni. A csaladi kedvezmeny levonassal szembeni
ervenyesithetosegere sem az Szja tv., hanem a Torveny kiilon rendelkezese ad lehetoseget.
Mivel mas kedvezmeny, illetve adorol valo rendelkezes gyakorlasara sem az Szja tv., sem
pedig a Torveny nem ad modot, igy e kedvezmenyek igenybe vetelere nines jogszabalyi
lehetoseg.
Az Alkotmanybirosag 60/1992. (XI. 17.) A B hatarozataban rogzitettekkel osszhangban
tajekoztatom, hogy a valaszlevelben reszletezettek szakmai velemenynek minosiilnek,
kotelezo jogi erovel nem birnak.
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Errol ertesulnek:
1. a cimzett
2. a kozponti irattar

