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Adóelőleg-nyilatkozat a 30 év alatti anyák kedvezményéről érvényesítéséről 

A nyilatkozat benyújtásának éve: 2023 
(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a hátoldalon található tájékoztatót!) 

II Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatója/ kifizetője  
 
megnevezése: ……………………………..………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

 
A nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban szereplő nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

 
 
Kelt:………………………………….    Cégszerű aláírás …………………………… 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély  Módosított nyilatkozat: ⎕ 
   

neve: …….………………………………………………. adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕     
 

1. Nyilatkozom, hogy a 30 év alatti anyák kedvezményére, a 2. pont szerinti gyermekre, magzatra tekintettel jogosult vagyok ⎕ 
 
2. A 30 év alatti anyák kedvezményére 

 

a) ⎕ a 2022. december 31 után született ………………………….………. nevű, ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ adóazonosító jelű gyermekre tekintettel vagyok 
jogosult, 
 

b) ⎕ magzat után vagyok jogosult, a várandósság 91. napját 2023. .… hónapban  töltöttem be 
 
c) ⎕ a 2022. december 31 után örökbefogadott ………………………….………. nevű, ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ adóazonosító jelű gyermekre tekintettel vagyok 
jogosult. 
 

3. Kérem a kedvezményt az adóelőleg megállapítása során: teljes összegben ⎕ ……….……… forint összegben ⎕ figyelembe venni. 
 

4. Nyilatkozom, hogy a 30 év alatti anyák kedvezményét ⎕⎕ hónaptól kezdődően nem (erre a hónapra sem) kívánom igénybe venni. 
 
Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  



 

 

Tájékoztató 
 
Ha Ön a 30 év alatti anyák kedvezményét jogalap nélkül kéri, és így az adóbevallásában 10 ezer forintot meghaladó befizetési kötelezettsége, vagyis 
adóhátraléka keletkezik, akkor ennek 12 százalékát különbözeti bírságként kell megfizetnie az adóhátralékkal együtt. 
 
A 30 év alatti anyák kedvezményére jogosult az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki  

 az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel, vagy 
 az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés b) pontja szerint magzatra tekintettel 

családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. 
 
A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel 
a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.  
A 30 év alatti anyák kedvezményét tehát az a fiatal anya veheti igénybe, aki 25. életévét betöltötte, a jogosultság megnyílásakor nincs 
még 30 éves és családi kedvezményre 2022. december 31-t követően válik jogosulttá, például várandóssága 2022. december 31-t 
követően éri el a 91. napot, vagy gyermeke 2022. december 31. után születik meg. 
 
Nem jogosult a kedvezményre az anya 2023-ban például, ha 

 23 évesen szül, 
 egy 2 és egy 4 éves gyermeket nevel, 
 31 évesen, májusban szüli meg a harmadik gyermekét. 

 
A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb 2023-ban jogosultsági hónaponként  499 952 forint, ami 74 993 
forint adómegtakarítást jelent.  
 
Jogosultsági hónapként az a hónap vehető figyelembe, amelyben a fiatal anya családi kedvezményre való jogosultsága a vér 
szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére, illetve a magzatra tekintettel fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének 
hónapját követő hónap.  
Pédául, ha ha a 24 éves édesanya márciusban megszüli a gyermekét és augusztus 5-én betölti a 25. életévét, akkor augusztus 31-ig a 25 
év alatti fiatalok kedvezményére jogosult, szeptembertől pedig a 30 év alatti anyák kedvezményére.  
 
A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. 
életévét. 
Például, ha az édesanya 2023. január 8-án gyermeket szül és 2023 március 8-án betölti a 30. életévét, akkor a kedvezményre 2023 
januárjától decemberig jogosult, 
 
A 30 év alatti anyák kedvezménye mellet annak nincs akadálya, hogy a bérjövedelmével kapcsolatban családi járulékkedvezményt 
érvényesítsen. 
Annak érdekében, hogy Ön a családi járulékkedvezményt is igénybe tudja venni, a családi kedvezmény igénybevételére vonatkozó 
adóelőleg-nyilatkozatot is ki kell töltenie és oda kell adnia a munkáltatójának.  
 
Ön az 1. pontban nyilatkozik munkáltatójának, kifizetőjének arról, hogy jogosult a 30 év alatti anyák kedvezményére. 
 
A 2. pontban kell jelölni a jogosultság jogcímét. 
Az a) pontban kell feltüntetni a családi kedvezmény igénybevételére jogosító, 2022. december 31. után született vér szerinti gyermek 
nevét és adóazonosító jelét,  
A b) pontot kell jelölni akkor, ha várandós nőként 2022. december 31-ét követően magzatra tekintettel válik a családi 
kedvezményre jogosulttá, és fel kell tüntetni a várandósság 91. napjának hónapját, 
A c) pontban kell feltüntetni a családi kedvezmény igénybevételére jogosító, 2022. december 31. után örökbe fogadott gyermek nevét 
és adóazonosító jelét, 
A kedvezmény érvényesítéséhez elegendő csak az egyik sor kitöltése, az a), c) pont választásakor elegendő egy, a 30 év alatti 
anyák kedvezményére jogosító gyermeket feltüntetni.  
 
A 3. pontban kell nyilatkozni arról, hogy az adóelőleg megállapítása során a kedvezmény teljes összegét kéri figyelembe venni, vagy 
egy meghatározott összegre kéri annak figyelembevételét. 
 
Ön csak akkor érvényesítheti a 30 év alatti anyák kedvezményét, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra másik államban – 
ahol önálló és nem önálló tevékenységéből, nyugdíjból és más, hasonló, a korábbi foglalkoztatásból származó jövedelme megadóztatható  
figyelemmel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is  nem vett és nem is vesz igénybe. 
 
A külföldi adóügyi illetőségű magánszemély a kedvezményt Magyarországon csak akkor érvényesítheti, ha az adóévben megszerzett összes 
jövedelmének – ideértve a Magyarországon nem adóztatható jövedelmet is – 75 százaléka Magyarországon adózik. Az adóévben megszerzett összes 
jövedelembe beleszámít az önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem – ideértve különösen a vállalkozói jövedelmet és a vállalkozói 
osztalékalapot vagy az átalányadó alapját – valamint a nyugdíj és más hasonló, a korábbi foglalkoztatásból megszerzett jövedelem, függetlenül attól, 
hogy mely országban adókötelesek. Ha Ön külföldi adóügyi illetőségű, a „Kiegészítő nyilatkozat a külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyek 
adóalap-kedvezményének érvényesítéséhez” nyilatkozatot is ki kell töltenie és a munkáltató részére átadnia a kedvezményének 
igénybevételéhez! Adóazonosító jelet ebben az esetben is meg kell adni! 


