
2023-ban új adókedvezmény került bevezetésre, ez a 30 év alatti anyák adókedvezménye 

Amennyiben Ön 25. évnél idősebb, és 2023-ban várandósága eléri a 91. napot, vagy 2023-ban 

gyermeke születik, vagy örökbe fogad egy gyermeket, 30. éves koráig jogosult lehet a 30 év 

alatti anyák adókedvezményére. 

A kedvezményre jogosult a fiatal anya, ha idősebb, mint 25 év, és legfeljebb 30. éves a 

jogosultságot elérő hónapban, ha az alábbi esetek valamelyike megtörténik:  

-jén vagy azt követő napon tölti a várandósság 91. napját, vagy 

-jét vagy azt követően szüli gyermekét, vagy 

-jén vagy azt követően örökbe fogad (pl. a férje) gyermeket, 

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb jogosultsági hónaponként Br. 

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.  

A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, 

amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét. 

Például, ha 

-én éri el a várandósság 91. napját, akkor a jogosultsága áprilistól 

kezdődően fennáll,  

-án gyermeket szül és 2023 március 8-án betölti a 30. életévét, 

akkor a kedvezményre 2023 januárjától decemberig jogosult, 

sban megszüli a második 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 30 év alatti anyák kedvezményét a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, 

a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok 

kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíti a munkáltató, 

kifizető. Ez azt jelenti, hogy ha a kedvezmény igénybevétele miatt az adóelőleg-alapja nullára 

csökken, Ön az említett jövedelmeire nem tudja a személyi kedvezményt, az első házasok 

kedvezményét, és a családi kedvezményt érvényesíteni, annak azonban nincs akadálya, hogy a 

bérjövedelmével kapcsolatban családi járulékkedvezményt érvényesítsen. 

 


