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TÁJÉKOZTATÓ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE
a gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlék
továbbfolyósításáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §‐a
2013. január 1‐jétől módosította a terhességi‐gyermekágyi segélyben és
gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló
6/2012. (II. 1.) kormányrendeletet (továbbiakban: R) egyes előírásait.
2013. január 1‐jétől az R. 3. §‐a úgy rendelkezik, hogy a pénzbeli ellátásokhoz járó
jövedelempótlék az Igénylőt a pénzbeli ellátásra való jogosultság időtartama alatt a
jövedelempótlékra való jogosultság kezdő napjától illeti meg. A jövedelempótlékra
való jogosultság kezdő napja 2012. január 1‐je. A jövedelempótlék kifizetésére a
pénzbeli ellátások kifizetésével egyidejűleg kerül sor.
A jogszabály módosítására tekintettel, azon biztosítottak esetében, akik 2011.
december 31‐én és azóta is ugyanazon gyermek jogán gyermekgondozási díjra
jogosultak és jogosultságuk alapján az ellátás folyósítása áthúzódik 2013. évre, 2013.
január 1‐jétől továbbra is jogosultak lehetnek a jövedelempótlékra.
A jövedelempótlékra való jogosultság esetén a jövedelempótlék összegének
megállapítása nem változott. 2013‐tól az a gyermekgondozási díjban részesülő, aki a
10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. §‐a és 29/B. §‐a szerinti:
a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, az R. 2. mellékletben foglalt táblázat A
oszlopa szerinti,
b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, a R. 2.
mellékletben foglalt táblázat B oszlopa szerinti pénzbeli ellátás összegétől függő
jövedelempótlékban részesülhet.
Nincs változás a tekintetben, hogy nem jogosult jövedelempótlékra az a
gyermekgondozási díjban részesülő, aki az Szja tv. 29/A. §‐ában és 29/B. §‐ában
foglalt családi kedvezményre 206 250 forint vagy azt meghaladó összegben jogosult
és a családi kedvezményt legalább egy kedvezményezett eltartott után érvényesíti.
A 2013. év jövedelempótlék továbbfolyósításához a gyermekgondozási díjban
részesülőket ‐ a 2013. adóévre vonatkozóan – ismételten nyilatkoztatni kell a családi
kedvezmény igénybevételéről és az általuk kitöltött és aláírt nyilatkozat alapján kell
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intézkedni a jövedelempótlék továbbfolyósítása, Illetve megállapítása érdekében. A
jövedelempótlékot a nyilatkozat benyújtásától függetlenül 2013. január 1‐jétől kell
megállapítani.
A „Nyilatkozat a gyermekgondozási díjban részesülők jövedelempótlékának 2013.
évben
történő
továbbfolyósításához”
elnevezésű
nyomtatvány
a
www.oep.hu/lakossági oldal/nyomtatványok kifizetőhelyek részére/ oldalról
letölthető.
Amennyiben például a kismama a nyilatkozatot 2013. március 31‐én nyújtja be a
folyósító szerv felé és a nyilatkozat alapján jogosult jövedelempótlékra, akkor a
jövedelempótlékot visszamenőleg 2013. január 1‐jétől kell az igénylő részére
továbbfolyósítani.
Előfordulhat olyan eset, amikor a 2011. decemberében gyermekgondozási díjban
részesülő biztosított, 2012. évben, vagy annak egy részében nem részesült
jövedelempótlékban (nem kérte, vagy kérte, de nem volt jogosult). Amennyiben ezen
biztosított 2013. január 1‐jétől kéri a jövedelempótlék megállapítását, akkor azt az
erre irányuló nyilatkozat benyújtásával teheti meg. Ebben az esetben új igényről és
nem „továbbfolyósításról” van szó. Új igény esetében a jövedelempótlékot – az R. 10.
§ (4) bekezdésében előírtak szerint ‐ a nyilatkozat benyújtását követő hónap első
napjától lehet megállapítani.
Kérjük szíves intézkedésüket a gyermekgondozási díjban részesülő kismamák
tájékoztatása, valamint a „Nyilatkozat a gyermekgondozási díjban részesülők
jövedelempótlékának 2013. évben történő továbbfolyósításához” elnevezésű
nyomtatvány részükre történő megküldése érdekében.
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