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2013. februar 6-an erkezett, a szolgalati jarandosagbol torteno levonassal osszefiiggo
megkeresesere az alabbiakrol tajekoztatom.
A korhatar elotti oregsegi nyugdijak megsziintetes6r6I, a korhatar elotti ellatasrol 6s a
szolgalati jarandosagrol szolo 2011. evi CLXVII. torveny (a tovabbiakban: Khtv.) 5. § (2)
bekezdese ertelmeben az 1955-ben vagy azt kovetoen sziiletett, szolgalati nyugdijban
reszesiilo szemely szolgalati nyugdijat 2012. januar l-jetol a nyugdijemeles mertekevel novelt,
de a szemelyi jovedelemado mindenkori mertekenek megfeleloen csokkentett osszegben,
szolgalati jarandosagkent kell tovabb folyositani. Ez a rendelkezes a szolgalati jarandosag
osszegenek a kiszamitasi szabalya.
A 2012. januar 1-je elott folyositott egykori szolgalati nyugdij osszegenek 16 szazalekos
csokkentese adja a szolgalati jarandosag osszeget, es nem a szolgalati jarandosag osszege
csokken havonta a szemelyi jovedelemado-mertek szerint. Ez az osszeg tehat nem minosiil
szemelyi jSvedelemado-elolegnek, tekintettel arra, hogy a szemelyi jovedelemadorol szolo
1995. evi CXVII. torveny (a tovabbiakban: Szja. tv.) 3. § 23. pont b) alpontja ertelmeben a
szolgalati jarandosag nyugdijnak minosiil es mint ilyen, a torveny 1. szamu mellekletenek 1.2.
pontja szerint adomentes bevetelnek szamit. Ezen kiviil - figyelemmel az Szja. torveny 3. §
14. pontjara - a korhatar elotti ellatast folyosito szerv sem minosul e tekintetben
munkaltatonak.
A z adobevallas es az adolevonas, illetve az Szja. tv-nek az adozasi kedvezmenyek igenybe
vetelere vonatkozo rendelkezesei tehat a szolgalati jarandosag eseteben nem ervenyesulnek,
igy a csaladi kedvezmeny igenybe vetelere az altalanostol eltero szabalyok vonatkoznak.
Ezeket a rendelkezeseket a Khtv. es az annak vegrehajtasara kiadott 333/2011. (XII. 29.)
Kormanyrendelet 9. §-a hatarozzak meg.
Figyelemmel arra, hogy ez a csokkentes - tekintettel arra, hogy a Khtv. irja elo, es egy, az
Szja. tv. szerint adomentes bevetelt erinti - nem minosul adonak, illetoleg adoelolegnek, a
N A V fele sem kerul bevallasra.
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-2Meg kell tovabba jegyeznem, hogy a korhatar elotti ellatas es a szolgalati jarandosag fedezetet
a Khtv. 21. § (1) bekezdesenek rendelkezesei ertelmeben a kozponti koltsegvetes biztositja,
ellentetben a megkereseseben foglaltakkal a levonas osszege nem "marad" a
Nyugdijbiztositasi Alapnal, a kozponti koltsegvetesbol a Nyugdijbiztositasi Alap reszere csak
a tenylegesen folyositott ellatasi osszegek keriilnek atutalasra.
A fentiekre figyelemmel az O N Y F honlapjan talalhato tajekoztatok helytallo es egyertelmu
rendelkezeseket tartalmaznak.
A szolgalati jarandosag
nem minosul szemelyi
jovedelemado-alapnak, nem tortenik belole sem szemelyi jovedelemado-eloleg, sem egyeb
levonas. A "csokkentes" kifejezes alkalmazasa a Khtv. vonatkozo rendelkezeseivel
osszhangban tortenik.
A Khtv. 5. § (5) bekezdese a csokkentes osszegevel szemben a csaladi kedvezmeny
ervenyesiteset az alabbiak szerint teszi lehetove.
Ha a szolgalati jarandosagban reszestilo szemely csaladi kedvezmeny igenybevetelere, vagy
annak megosztassal torteno ervenyesitesere jogosult, vagy osszevont adoalapba tartozo
jovedelem szerzese eseten jogosult lenne, de a csaladi kedvezmeny az osszevont adoalapba
tartozo jovedelem adoalapja terhere - hazastarssal, elettarssal megosztva sem - nem vagy csak
reszben ervenyesitheto, az allami adohatosag igazolasa alapjan a csaladi kedvezmenyre vagy
annak adoalap-kedvezmenykent nem ervenyesitheto reszere az ado mertekevel megallapitott
osszeg a szolgalati jarandosag (2) bekezdes szerinti csokkentesevel szemben ervenyesitheto.
A csaladi kedvezmeny igenybe vetelere jelen esetben tehat nem az Szja tv. szerinti osszevont
adoalappal szemben keriil sor. A Khtv. ana ad lehetoseget, hogy azok a^ _szolgalati
jarandosagban reszesillo szemelyek, akik ese^eben a csaladi kedvezmeny, vagy annak
megosztassal torteno ervenyesitesere jogosito feltetelek fennallnak, vagy osszevont adoalapba
tartozo jovedelem szerzese eseten jogosultak lennenek a csaladi kedvezmenyre, de azt az
osszevont adoalap terhere nem vagy csak reszben tudjak ervenyesiteni, lehetosegukben all a
csaladi kedvezmenyt, vagy annak adolap terhere nem ervenyesitheto reszet a szolgalati
jarandosagnak a Khtv-ben meghatarozott csokkentesevel szemben igenybe venni, a targyevet
koveto evben, a korabbi 7-1/66-2/2013. szamii levelemben leirtaknak megfeleloen.
Egyuttal jelzem, hogy azon szemelyek, akiknek a Nyugdijfolyosito Igazgatosag kizarolag
adomentes ellatast folyosit, amelybol adoeloleg-levonast nem teljesit, az On altal hivatkozott,
a szemelyi jovedelemado-bevallashoz sziikseges igazolast nem fognak kapni.
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