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Adóelőleg-nyilatkozat a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének 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. gyermek neve   adóazonosító jele születési helye, ideje anyja neve 

………………………….……….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ………………..…….…..……………………………… 
………………………….……….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ …………………..….…..……………………………… 
………………………….……….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ……………………...…..……………………………… 
………………………….……….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ …………………………..……………………………… 
………………………….……….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕  ………….…..……., ⎕⎕⎕⎕.⎕⎕.⎕⎕ ...……………….………..……………………………… 
 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha a gyermekek felsorolását külön lapon folytatja! 
 

2. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, azt igénybe kívánom venni. ⎕ 
 

3. Nyilatkozom, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére véglegesen jogosult vagyok. ⎕ 
 

4. Nyilatkozom, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét ⎕⎕ hónaptól kezdődően nem (erre a hónapra sem) kívánom igénybe venni. 
 
 
Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  



 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Ha Ön a négy vagy több gyermeket nevelő 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. 
 
Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt, legalább négy gyermek után: 

a) családi pótlékra jogosult, vagy 

b) családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt,  

c) a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg. 
Az a) pont szerinti gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, a családi pótlékra az anya nem jogosult, de a gyermeket az anyát megillető családi 
pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik. 
A b) pont szerinti gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket, 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 előző mondatban foglaltak teljesültek. 
 
Például négy vagy több gyermeket nevelő anyának számít az a nő, aki: 

 saját háztartásában neveli a 3, 6, 9 és 12 éves gyermekeit; 

 négy gyermeket szült, ebből hármat felnevelt (már felnőttek), egyikük pedig kisgyermekként elhunyt; 

 öt gyermeket szült, a szülők elváltak, amikor a két legidősebb gyermek 16 és 14 éves volt, a három fiatalabb gyermek az anyánál maradt, a két idősebb az apához került; 

 három gyermeket szült és nevelt: a legidősebb dolgozik, elköltözött otthonról, a középső egyetemista, a harmadik középiskolába jár, és korábban örökbefogadott egy 3 éves kislányt, aki 22 évesen költözött 
el a szülői házból.  
 

Nem tekinthető négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő, aki: 

 négy gyermeket szült, de váláskor az apához került 10 éves kislánya; 

 második férjével közösen nevel négy kiskorú gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjéé (kivéve, ha a férje gyermekeit örökbe fogadta). 
 
A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján kezdődik, amelyben Ön először négy vagy több gyermeket nevelő anyának számít. 
A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben Ön utoljára, legalább egy napig négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. 
Például egy házaspár négy gyermeket nevel, akik 3, 6, 9 és 12 évesek. A szülők júniusban elválnak és a két idősebb gyermek az édesapával marad. Ebben az esetben az anya utoljára június hónapban tekinthető 
négy vagy több gyermeket nevelő anyának, így az adóelőleg kitöltésekor július hónapot kell megjelölnie a jogosultság megszűnésének hónapjaként. 
 
A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét minden más kedvezményt megelőzően érvényesíti a munkáltató, annak azonban nincs akadálya, hogy a bérjövedelmével kapcsolatban családi 
járulékkedvezményt érvényesítsen. 
 

 
Az I. Blokkhoz: Ön ebben a blokkban nyilatkozik munkáltatójának arról, hogy érvényesíteni kívánja a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét. 
 
Az 1. pontban kell feltüntetni a kedvezmény igénybevételére jogosító gyermekek nevét és adóazonosító jelét. A munkáltató, kifizető csak akkor tudja a kedvezményt figyelembe venni, ha legalább 4 gyermek 
adatait feltünteti! Ha a gyermeknek nincs adóazonosító jele, akkor adja meg születési helyét, idejét és az anyja nevét, még abban az esetben is, ha az megegyezik az Ön nevével. 
 
A 2. pontban nyilatkozik arról, hogy Ön jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére és igénybe kívánja azt venni.  
 
Ön csak akkor érvényesíthet négy vagy több gyermeket nevelő 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 ! 
 


