
 
 
CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY VÁLTOZÁSOK 2016. 

 

2016. január 1-től a személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökken. A változás érinti az 

igénybe vehető családi adókedvezmény összegét is. Annak érdekében, hogy a családok ugyanannyi 

kedvezményt vehessenek igénybe 2016-ban is meg kellett változtatni (valorizálni) a családi 

adókedvezmény mértékét. 

 A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és 
jogosultsági hónaponként 

  egy eltartott esetén 66 670 forint, 
 kettő eltartott esetén 
 2016-ban 83 330 forint, 
 2017-ben 100 000 forint, 
 2018-ban 116 670 forint, 
 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint, 
 három és minden további eltartott esetén 220 000 forint. 

A fentieknek köszönhetően a családok nettó keresetnövekménye változatlan marad, 1 gyermek után 

10.000 Ft, két gyermek után gyermekenként 10.000 Ft és 3 vagy több gyermek után gyermekenként 

33.333 Ft. 

 

 További változás, hogy a két gyermekes családok esetében 2016. január 1-től emelkedett a családi 

adókedvezmény összege, gyermekenként 2.500 Ft-al, így kedvezmény összege 12.500 Ft-ra nőtt 

gyermekenként. 

 

 A jogosultak köre is bővült, mégpedig az élettársak egymás gyermekei után is igénybe vehetik 2016. 

január 1-től a családi adókedvezményt, ha élettársi kapcsolatukat bejegyeztették vagy közjegyzőnél 

közokiratba foglalták az igénylést megelőzően (feltétel: 1 év) és közös háztartásban élnek.   

Nézzünk egy példát: Ha mindkét élettársnak van 2-2 gyermeke, akiket egy háztartásban nevelnek, 

akkor eddig csak külön-külön voltak jogosultak családi kedvezményre 2-2 gyermek után, összesen 

nettó 40.000 Ft keresetnövekedéssel számolhatott a család. 2016 január 1-től azonban a gyermekek 

összeadódnak és 4 gyermek után vehetik igénybe a családi adókedvezményt, ami összesen 133.332 

Ft keresetnövekedést eredményezhet. 

 

 2016 január 1-től a családi adó- és járulékkedvezményről havonta kell részletes adatot szolgáltatnia 

a munkáltatóknak a havi járulékbevallásban (08-as bevallás). Plusz adminisztrációs terhet ró a 
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munkáltatókra és még nagyobb jelentősége van annak, hogy a munkavállaló a nyilatkozatokat 

megfelelően töltse ki és a változásokról időben tájékoztassa a foglalkoztatót. 

 

Milyen adatokkal bővül a bevallás? Eddig havonta csak összegeket kellett jelenteni és év végén az 

adóbevallásban kellett az egyéb adatokról nyilatkozatot tenni. 2016. január 1-től az alábbi adatokat 

kell havi szinten bevallásban feltűntetni: 

- kedvezmény, közös érvényesítés arányáról 

- jogosultság jogcíme 

- eltartottak, kedvezményezett eltartottak adatai 

- közös érvényesítés esetén a másik fél neve, adóazonosító jele 

- változás dátuma 

Mit értünk év közben változás alatt? Példának említeném,  

- ha egy gyermek befejezi tanulmányait júniusban és megszűnik a családi pótlékra jogosultsága 

az egyénnek, akkor mielőbb jelezni köteles ezt munkáltatójának, mert ennek hiányában a 

foglalkoztató továbbra is érvényesíteni fogja a kedvezményt, azonban jogosulatlanul. A 

jogosulatlan igénybevétel után bírságot kell fizetni!   

- ha a szülök elválnak és külön háztartásba is költöznek, akkor csak az jogosult a családi 

kedvezményt igénybe venni, akivel a gyermekek egy háztartásban élnek (vagyis aki családi 

pótlékre jogosult a gyermek után). Vagyis ha évközben külön költöznek, és eddig közösen 

vették igénybe a kedvezményt, akkor a nyilatkozatot szintén módosítani kell! 

 

 2016. január 1-től mégsem szükséges minden gyermeknek adóazonosító jellel rendelkeznie. Azon 

gyermekek részére, akik még nem rendelkeznek adóazonosítóval az Adóhatóság hivatalból megképzi 

2016.11.30-ig! 
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