
Vért fognak izzadni a NAV ügyfélszolgálatán a családi kedvezménnyel: 

élettársak esetében nem lehet az útmutató szerint kitölteni a 1453-03-as 

nyilatkozatot. (2015.04.01)  

Közeledik a bevallási határidő, de a NAV makacssága, fafejűsége miatt élettársak 

esetében nem lehet hibátlanul kitölteni a családi kedvezmény igénybevételéhez 

szükséges 03-as lapot, mert a 03-as lap megosztás esetén házastársi kapcsolatot 

feltételez. Az élettársi kapcsolatot nem tudja kezelni. 

Mint korábban megírtam, indoklásában hibás és Alaptörvény ellenes a 1453-as 

bevallás kitöltési útmutatója az 50. oldal, 3. bekezdésében. De ennél nagyobb a 

probléma. A kitöltési útmutatónak megfelelően nem tölthető ki a 1453-03-as lap, 

ahol az eltartottak adatait kellene megadni. A NAV kitöltési útmutatója szerint az 

élettársi kapcsolatban nevelt Én gyerekem, Te gyereked, Mi gyerekünk 

háromgyerekes család havonta csak 3*62 500 forint családi adóalap-kedvezményt 

vehetne igénybe megosztással az év végi bevallásban. Próbáljuk meg így kitölteni a 

03-as lapot. Nem fog sikerülni! Én mindenesetre felajánlok 1 millió forintot annak, 

aki a NAV kitöltési útmutatójának megfelelően három gyerekes élettársak esetében 

megosztás esetén ki tudja tölteni a 03-as lapot. 

Próbálkozzunk: a 03-as lap 155. sorában megosztás esetén ez áll: 

 „Alulírott kijelentem, hogy az előzőekben felsoroltakra tekintettel igénybe vehető 

családi adóalap- és járulék kedvezményt (volt) házastársammal/élettársammal 

megosztva és/vagy közösen érvényesítem az alábbiak szerint”. 

Tehát a 03-as lap nem tesz különbséget a házas és élettársi kapcsolat között, és egy 

lapon összevontan várja el a kedvezményezett eltartottak megadását. Így ahhoz, hogy 

3 x 1 kedvezményezett eltartott után élettársak esetében meg lehessen osztani a 

családi kedvezményt, mind a három gyermeket kedvezményezett eltartottként kell 

megjelölni. A 1453-A lap 19. sor a) oszlopában nyomtatványkitöltő pirossal 

bekeretezve kiszámítja a törvény szerint járó keretösszeget: 7 425 ezer forintot. Ez 

12*3*206 250 Ft összeszorzásából kapjuk, tehát a nyomtatványkitöltő a kitöltési 

útmutatóval ellentétesen nem havi 62 500 forinttal, hanem 206 250 forinttal számol. 

Próbálkozzunk tovább: a b) oszlopba adjuk meg a kitöltési útmutató által javasolt 

12*3*62 500 = 2 250 ezer forintot. Ellenőrzéskor a következő figyelmeztető üzenetet 

kapjuk: 



„[1453-A] A 03-as lap kitöltése alapján Önnek lehetősége van az A lap 19. sorában 

beírtnál magasabb összeget feltüntetni. A feltüntethető összeget az A oszlophoz 

tartozó mező mutatja”   

Próbálkozzunk még tovább: a 03-as lapon a bevallást benyújtó magánszemély 

szemszögéből adjuk meg az eltartottak számát, tehát az „Én gyerekem, Te gyereked, 

Mi gyerekünk” –ből a „Te gyereked”-t ne jelöljük meg kedvezményezett eltartottként 

(0-ás kód), úgy ahogy a NAV elvárná. Ekkor az 1453-A lap a) oszlopában a NAV 

szoftvere 1,5 milliós keretösszeget számol. A b) oszlopba beírt, megosztani kívánt 

2 250 ezer forintra a következő hiba üzenetet kapjuk: 

„[1453-A] A 19B mezőbe a családi kedvezmény törvény szerinti összegét, a 

keretösszeget kell beírnia, amelynek kiszámításához a 03-as lap 151-153. sorok 

táblázatát (több eltartott esetén többet) ki kell töltenie.” 

Tehát ez sem jött be. Felesleges tovább próbálkoznunk. Az alábbiakban feltárom az 

okát, miért nem lehet Alaptörvény-ellenesen kitölteni a 03-as lapot. A 03-as lapot 

csak úgy lehet helyesen kitölteni, ha feltételezzük, hogy a párkapcsolat formája 

házasság. A 03-as lapnak a családi kedvezmény megosztása esetén tartalmaznia 

kellene a párkapcsolat megjelölését: élettárs vagy házastárs. Megosztás esetén az 

eltartottakat havi bontásban megjelölő sort duplázni kellene: az első sorban a 

bevallást készítő magánszemély szemszögéből, míg a második sorban a „pár 

kapcsolatnak megfelelő ” élettárs vagy házastárs szemszögéből kellene minősíteni az 

eltartottat. A 1453-as nyomtatvány 03-as lapja szakmailag hibás. A hibára már 2012-

ben felhívtam a figyelmet, de a NAV nem javította ki a hibát. Most viszont saját 

kardjába dőlt. Hiába hibás, Alaptörvény- és családellenes ellenes a kitöltési útmutató, 

csak úgy tudjuk kitölteni megosztás esetén a 03-as lapot élettársak esetében, mintha 

házastársak lennének. Miután a NAV ügyfélszolgálatán sem tudják kitölteni úgy a 03-

as lapot, ahogy ők szeretnék, ezért semmi rizikója nincs annak, ha valaki az 

Alkotmánybíróság döntésének megfelelően tölti ki a 03-as lapot. Maga a NAV 1453-as 

nyomtatványkitöltője állítja, hogy a 03-as lap adatai alapján kiszámított keretösszeg a 

törvénynek megfelelő, tehát 3 gyerekes élettársak esetében havonta 3 * 206 250 

forint családi adóalap kedvezmény jár. Mi történhet egy utólagos ellenőrzéskor? A 

NAV nem kifogásolhatja az Alkotmánybíróság döntésének megfelelő és a saját maga 

által rendszeresített nyomtatványkitöltő által kiszámított keretösszeget, mert ezzel 

saját magát is „lehülyézi”. Az Alaptörvény is jogszabály, így ez felülírja a NAV téves 

jogértelmezését. 

Korábban többször írtam arról, hogy még véletlenül se forduljon valaki tanácsért a 

NAV ügyfélszolgálatához adókedvezmény ügyében, mert ellentétes a magánszemély 



és a NAV (költségvetés) érdeke. Vigyázni kell a könyvelőtől vagy az adózási végzettség 

nélküli adószakértőtől kért tanáccsal is, mert ők legtöbbször rögtön a NAV-hoz 

szaladnak állásfoglalásért. A legnehezebb helyzetben most azok a tisztességes NAV 

ügyintézők és könyvelők vannak, akik a NAV kitöltési útmutatója alapján segíteni 

szeretnének a 3 gyerekes élettársak esetében a 1453-03-as lap kitöltésében.   Ők az 

idegösszeomlás szélére fognak kerülni, főnökeik fafejűsége és szakmai 

dilettantizmusa következtében.  

Kihez forduljunk? A weblapomon (www.angyalado.hu) található az egyetlen 

kalkulátor, amelyik a párkapcsolat megjelölése alapján pontosan, a törvényi 

szabályozásnak és az Alkotmánybíróság döntésének megfelelően kiszámítja az 

eltartottak és kedvezményezett letartottak számát, és a családi adóalap kedvezmény 

összegét. Vigyázzunk: a www.adozona.hu weblapon található kalkulátor hibás, a NAV 

Alaptörvény-ellenes és kitöltési útmutatója szerinti összeget számítja. Az már más 

kérdés, hogy az adozona.hu kalkulátora alapján sem lehet kitölteni a 1453-03-as 

lapot.  Ez a kalkulátor is egy NAV-barát adószakértő, Surányi Imréné szakmai (?) 

iránymutatásával készült.  

Összefoglalom: A háromgyerekes élettársak esetében leghelyesebben úgy járunk el, 

ha az élettárssal megosztjuk a kedvezményt. Akár úgy, hogy csak száz forintot 

hagyunk a másik félnél. Ez esetben fizikailag lehetetlen úgy kitölteni a 1453-03-as 

lapot, ahogy a kitöltési útmutató javasolja, a NAV nyomtatványkitöltője úgy fogja 

kiszámolni a törvény szerint járó összeget, mintha az élettársak házastársak lennének. 

Ha nem osztja meg valaki a családi kedvezményt az élettársával, akkor fel kell 

vállalnia a NAV kitöltési útmutatójával szembeni jogértelmezést. A magánszemély az 

„Én gyerekem, Te gyereked, Mi gyerekünk” –ből a kitöltési útmutató szerint csak két 

kedvezményezett eltartottat (Én gyerekem, Mi gyerekünk: 1-es kód) jelölhetne. Az 

Alkotmánybíróság döntését figyelembe véve viszont a „Te gyereked”-t eltartottként 

[2=eltartott (létszámba beszámító)] jelöljük. Ekkor a keretösszeg 12*2*206 250 = 

4 950 ezer forint lesz. Ennek a kitöltésnek akkor sincs semmi értelme, ha a másik fél 

nem ad be bevallást. Ha valakinek „dezsavű” érzése lenne, nem téved: ilyet egyszer 

már eljátszott a NAV az adójóváírásnál. Csak azt engedi meg most is (figyelmezető 

üzenettel), hogy a magánszemély a saját kárára tévedjen. Ha a NAV kárára akarna 

tévedni, akkor már hiba üzenetet küld a nyomtatvány kitöltő szoftver. Akkor 4 évbe 

telt, amíg a NAV kijavította a nyomtatvány kitöltő szoftver hibáját. Most hány évnek 

kell majd eltelnie. Három év már eltelt.   
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