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Tájékoztató a gyermeket nevelő 

magánszemélyek adóvisszatérı́téséről 
 

A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló 

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet 2021. szeptember 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben.  

  

A rendelet szerint a jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendelet szerint maximált 

összegű személyi jövedelemadó kedvezmény az Szja tv. szerinti összevont (az adóalap-

kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az 

adókedvezmények levonása utáni részére vehető igénybe.  

  

Az Artisjus Egyesület által a szerzőknek és jogutódoknak kifizetett jogdíj – amennyiben a 

jogosult nem egyéni vállalkozó – a jogosult összevont adóalapjába tartozó jövedelem, amelyből 

az Artisjus Egyesület, mint kifizető a jogosulttól adóelőleget von le és ezt az adóhatósághoz 

rendben megfizeti. A rendelet értelmében az ilyen jogdíjra megfizetett személyi jövedelemadó 

tekintetében az adóvisszatérítés igénybe vehető. 

  

Ha a rendelet szerint ennek a feltételei fennállnak, a NAV 2022. február 15-éig a visszatérítésre 

előleget fizet. 

  

Az adóvisszatérítés feltételei 
 

• a kedvezményre való jogosultság a NAV rendelkezésére álló adatok alapján 

megállapítható;  

• a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám vagy postai 

utalási cím) a magánszemély rendeletben meghatározott nyilatkozata vagy a 

kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás alapján rendelkezésre állnak, és 

• a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan 

bevallást. 

 

Ha az előleg kifizetésének a feltételeit a NAV megállapítja, akkor azt a magánszemélytől a 2021. 

év tekintetében a kifizetők (így az Artisjus, vagy munkabér esetén a munkáltató) által levont 

személyi jövedelemadó előlegből teljesíti. 

  

A NAV tájékoztatása szerint az előleg kiutalása automatikus.  
 Ha azonban az automatikus kiutalás valamely feltétele hiányzik, akkor ennek érdekében a 
magánszemély 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet 

nyilatkozatot a NAV-nak.  

  

Fontos! Érdemes ellenőrizni, hogy a NAV rendelkezésére álló adatok megfelelőek-e. Ezt a NAV 

honlapján a https://szjavissza.hu linken lehet megtenni, ügyfélkapus azonosítással, a 

„VISSZADO” nyomtatványt kell beadni. 
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Ha az előleg kifizetése valamely okból nem történik meg, akkor a rendelet szerint az 

adóvisszatérítés a személyi jövedelemadó bevallásban érvényesíthető (ennek a határideje 

2022. május).  

  

A rendelet alapján az adózó összevont személyi jövedelemadó alapjába tartozó jövedelem 

adója mellett a visszatérítést a más jogviszony alapján megfizetett EKHO személyi 

jövedelemadó részére (EKHO 2/3-a) és a kisadózó vállalkozások tételes adójának egy részére 

(1/4-ed rész) is igénybe vehető, az ezekre az adókra teljesítendő éves adóbevallás során. A 

rendeletben meghatározott értékhatárig a visszatérítés egymás után, a több jogcímen 

megfizetett adó tekintetében is érvényesíthető. 

  

A rendelet szabályairól a NAV közérthető és részletes tájékoztatót tett közzé ezen az oldalon: 

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

  

Speciális körülmények esetében pedig a NAV területileg illetékes szervétől javaslunk 

tájékoztatást kérni. 

  

A „VISSZADO” nyomtatvány benyújtásáról itt található tájékoztató: 

  

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Megjelent_a_nyilatkoz20211031.html 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


