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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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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.

1132 Budapest, Vaci lit. 48/c-d., Levelcim: 1438 Budapest, Pf.: 510., Tel.: 412-5621 Fax: (06)71/359-6957

2
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.

Budapest, 2013. februar „ ^
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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.
1081 B u d a p e s t , F i u m e i ut 19/a. Tel.: 270-8000 P o s t a c inn: B u d a p e s t
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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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