
Jogforrás: 

az Szja-tv. - 2021. évi XXXIV. tv. 1. §-ával beiktatott - 29/F. §-a

Hatályos: 2022. 01. 01-től
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A kedvezmény lényege:

A 25 év alatti fiatalnak a kedvezménybe tartozó, munkavégzéssel szerzett önálló és
nem önálló tevékenységből származó valamint, az Szja szerinti „bér”-nek minősülő
jövedelmeiből (adóköteles ellátások) nem kell Szja-t fizetnie, ha azok adóévi
együttes összege nem lépi túl a jogosultsági hónapok és a vonatkozó átlagkereset
szorzatát.

Ha a kedvezménybe tartozó jövedelmek együttes összege éves szinten meghaladja
ezt a mértéket, az adót csak a jövedelem kedvezményt meghaladó része után kell
megfizetni.

A kedvezményt a jövedelmet juttató munkáltató, kifizető köteles automatikusan
érvényesíteni.
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A 25 év alatti fiatal az összevont adóalapját csökkentheti a jogosultsági hónapokban
megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra
elszámolt) nem önálló tevékenységből és egyes meghatározott önálló tevékenységekből
származó jövedelmei összegével, de adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok
számának és az előző év július havi nemzetgazdasági szintű teljes munkaidős bruttó
átlagkereset szorzatával. Ennek 2021 júliusi összege: 433 700 Ft, 15% Szja = 65.055 Ft

a kedvezmény maximuma 2022-ben (12×433 700)= 5 204 400 Ft.

Éves Szja-megtakarítás maximuma: 780.660 Ft

Jogosultsági hónapok:

• Azok a hónapok, melyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be

• Utolsó jogosultsági hónap: a 25. életév betöltésének hónapja
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• A 25 év alatti fiatalok kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák
kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok
kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

• Ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspár esetén mindkét házastárs 25
év alatti fiatal, az első házasok kedvezménye érvényesítésének első jogosultsági
hónapja a fő szabálytól eltérően az a hónap, amelyet megelőző hónapban a
házastársak valamelyike a 25. életévét betölti.

• Átmeneti szabály: A 2022. január 1 előtt megkötött házasságok esetében, ha a
házastársak 2022. január 1. előtt megkezdték az első házas kedvezmény
érvényesítését, ennek igénybevételét fel kell függeszteniük mindaddig, amíg a
25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítik.
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• Ha a 25 év alatti nyilatkozatban nem kéri e kedvezmény részbeni vagy egészbeni
mellőzését, akkor a kedvezményezett jövedelmet juttató kifizető (munkáltató) a
fizetendő adóelőleget a 25 év alattiak kedvezményével csökkentett adóelőleg-alap
összege után állapítja meg.

• A 25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítő fiatal a családi kedvezményről
abban az esetben is tehet adóelőleg-nyilatkozatot, ha e kedvezmény érvényesítése
miatt az adóelőleg-alapja nullára csökken. Az Szja-ban nem érvényesíthető összeg
a Tbj. szerinti szabályok alkalmazásával családi járulékkedvezményként vehető
igénybe.
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Ez a kedvezmény első alkalommal

➢munkaviszonyból származó jövedelemre a 2021. december 31-t követő időszakra
elszámolt, illetve a 2022. évet megelőző évre vonatkozó, de 2022. január 10-ét követően
kifizetett munkabér adókötelezettségére alkalmazható,

➢más kedvezményezett jövedelem esetén a 2021. december 31-ét követően
megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható.

Az érvényesítés módja - főszabály

Az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet juttató kifizető, munkáltató, a
fiatal adóelőleg-alapját jogosultsági hónaponként csökkenti a kedvezménnyel, kivéve,
ha a fiatal olyan nyilatkozatot tesz, melyben kéri a kedvezmény vagy egy része
érvényesítésének mellőzését.
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• Ha a fiatal a kedvezmény igénybevételére jövedelmének összege miatt
részben/egészében nem jogosult, nyilatkoznia kell arról az összegről, amelyre nem
kéri a 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítését, abban az esetben, ha a
nyilatkozat hiányában az adóév egészére vonatkozóan keletkező befizetési különbözet
meghaladná a 10 ezer Ft-ot.

• Ha a fiatal a fenti nyilatkozatot nem teszi meg, és a nyilatkozata hiányában keletkező
befizetési különbözet az adóévben a 10 ezer forintot meghaladja, a befizetési különbözet
után az adóévre vonatkozó bevallásában 12 százalék különbözeti-bírságot állapít meg, és
a bevallás benyújtásának határidejéig fizet meg.
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• A munkáltató, kifizető a kedvezménnyel összefüggő adatokról a 08-as
bevallásban adatot szolgáltat.

• A munkáltató, kifizető a levont adóelőlegről kiállított igazoláson és az éves
jövedelemigazoláson feltünteti az adóelőleg alapját és az abban figyelembe
vett 25 év alatti fiatalok kedvezményét.
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Jogforrás: 

az Szja-tv. - 2021. évi LXIX. tv. 1. §-ával beiktatott - 29/D. § (3/a) bek.

Hatályos: 2022. 01. 01-től

28



• NÉTAK-ra jogosít az a gyermek is, aki után az anya családi pótlékra nem jogosult, de a
családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe kell venni, mert
fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, a gyámhatóság nem vette
nevelésbe és a szülő vele kapcsolatot tart fenn;

• Az a gyermek is jogosít a NÉTAK-ra, akire tekintettel az anya vagy a szociális
intézmény vezetője családi pótlékra való jogosultsága már nem áll fenn, de
legalább 12 éven keresztül e két személy valamelyike, vagy mindkettejük esetében
összesen fennállt, feltéve, hogy a szociális intézmény vezetőjénél fennálló jogosultság
időszaka alatt az anya esetében a gyermeket a családi pótlék megállapítása
szempontjából figyelembe kellett venni.
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A NÉTAK-ra jogosult magánszemélynek nem kell évente új nyilatkozatot tennie
a munkáltató, rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére, ha:

➢ a magánszemély már korábban tett erre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatot és

jogosultságát olyan gyermek alapozza meg, aki már felnőtt, vagy aki után már

legalább 12 éve jogosult családi pótlékra (végleges jogosultság),

➢Az anya a kedvezményre olyan gyermek után jogosult, aki után a családi

pótlékra jogosultsága a szociális intézmény vezetőjének vagy az anyának és

az intézményvezetőnek együttesen legalább 12 éven keresztül fennállt.

A NÉTAK egyéb szabályai változatlanok
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