
• A munkáltatók, kifizetők havi adatszolgáltatásából (08-as havi adó-és járulék-
bevallás) ismert azon jogosultak köre, akik évközben családi kedvezményt
érvényesítettek.

• A MÁK és a Honvédelmi Minisztérium mint családtámogatási kifizetőhely
adatszolgáltatásra köteles, a családi pótlékra jogosult, és a jogosult házastársa
(bejegyzett élettársa), élettársa azonosító és utalási adatairól, (belföldi
bankszámlaszám, postai cím). Az adatszolgáltatást a MÁK/HM első alkalommal
2021. november 5-ig, majd havi gyakorisággal teljesíti.

• A magánszemély a a
családi kedvezményre való jogosultságáról és az őt megillető adóvisszatérítés
kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatokról.
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A NAV a magánszemély nyilatkozata alapján teljesíti a kiutalást:

• Ha az automatikus kiutaláshoz szükséges adatok (jogosultság és/vagy utalási adatok) nem állnak
rendelkezésére, vagy a jogosult a családi pótléktól eltérő címre, számlára kéri az utalást. Ha a MÁK
adatszolgáltatásában szereplő utalási adatok eltérnek a magánszemély nyilatkozatában szereplő
adatoktól, ez utóbbiakat kell figyelembe venni!

• Ha a magánszemély jogosult a családi pótlékra, de azt nem neki folyósítják, és a családi
kedvezményt sem érvényesíti év közben, akkor 2021. december 31-ig nyilatkozhat arról, hogy
családi kedvezményre jogosultként az adóvisszatérítés megilleti és közli az utaláshoz szükséges
adatokat (belföldi fizetési számlaszámát vagy postacímét) is.

• Nyilatkozatot nyújt be a családi pótlékban nem részesülő katás magánszemély is 2021. december
31-éig, ha 2022. február 15-ig szeretne hozzájutni az adóvisszatérítéshez.
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• A kiutalt előleget a bevallási tervezetben, a bevallásban a kifizetők által levont
adóévi adóelőleget csökkentő tételként kell kimutatni.

• Az Ekho-ból és a Katából járó visszatérítés összegét a bevallásban, a
bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell
figyelembe venni.

• A NAV a VISSZADO nyilatkozat alapján abban az esetben is elkészíti a
kisadózó bevallási tervezetét, feltüntetve abban a visszatérítés összegét, ha a
kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles.
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• Az adóalapot csökkentő kedvezmények (négy vagy több gyermeket nevelő
anyák kedvezménye, személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye,
családi kedvezmény) évközi érvényesítésekor a kedvezményekkel csökkentett
adóalapból a munkáltató, kifizető által levont adóelőleg jár vissza előlegként a
jogosultnak.

• Az adóvisszatérítés az összevont adóalap adóját csökkenti le, ezért ha emiatt
az nulla lesz, a magánszemély nem tehet (önkéntes kölcsönös pénztári,
nyugdíj-előtakarékossági, nyugdíjbiztosítási) rendelkező nyilatkozatot.

• Az adó 1+1 %-ára vonatkozó rendelkezés az adóvisszatérítés figyelembe
vétele nélkül megállapított adó összegére tehető meg, mert az költségvetési
támogatásnak minősül a kedvezményezettnél.

16



• A négy vagy több gyermeket nevelő anyák a visszatérítést arra az összevont adóalapba tartozó
jövedelmükre vehetik igénybe, amelyre a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
nem érvényesíthető.

• Ha az érvényesített családi kedvezmény miatt az adóalap „elfogy”, akkor nem jár a visszatérítés,
mivel nem maradt levont, befizetett adóelőleg. De, ha a családi adókedvezmény nem
csökkentette az adóalapot nullára, akkor a maradék összevont adóalap adója – a felső határig –
visszajár.

• A családi kedvezmény közös igénybevétele, megosztása az adóbevallásban a független attól,
hogy az adóelőleg megállapításánál mely jogosultnál történt annak figyelembevétele. Tehát
esetükben a bevallásban az év közben alkalmazottól eltérő más leosztásban is érvényesíthetik a
kedvezményt. A bevallásban tett átcsoportosítás azzal is járhat, hogy az adófizetési
kötelezettség növekedését eredményezi (pl.: az év közben családi járulékkedvezményként
érvényesített összeg vagy egy része visszakonvertálandó adóvá). Nem ismert a hivatalos válasz
arra, hogy a bevallásban tett ilyen átcsoportosítás kihathat-e és hogyan a visszatérítésre.
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A NAV honlapján minden szükséges információ megtalálható:

•https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites
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