Tájékoztató az első sikeres nyelvvizsga díjának visszatérített összegével és a
diákhitellel kapcsolatos adómentességi szabályokról
Az egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről szóló
2017. évi CXXXII. törvény 2017. november 11-i hatállyal a következő két
adómentességi jogcímmel egészítette ki a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 7. pontját:
 Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.37. pontja alapján adómentesnek minősül
az első sikeres nyelvvizsga és az emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi
vizsga díjának jogszabály alapján visszatérített összege.
Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi
vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről szóló 1516/2017. (VIII. 14.) Korm.
határozatban foglaltak értelmében 2018. január 1-jétől azoknak a 35. életévüket be
nem töltött magánszemélyeknek térítik meg utólag a nyelvvizsga díját, akik egyes
meghatározott idegen nyelvekből (pl. angol, arab, finn, francia, héber, holland,
japán, kínai, német, olasz, orosz, portugál, spanyol, továbbá a nemzetiségek által
használt nyelvek valamelyikéből – bolgár, horvát, lengyel stb. -, valamint latin
nyelvből) első sikeres komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy azzal
egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgát, illetőleg komplex
felsőfokú (C1) nyelvvizsgát szereznek.
A visszatérítés mértéke az adott érvre érvényes minimálbér 25 százalékának
megfelelő összeghatár, azaz 2018-ban legfeljebb 34 500 forint. Ha a magánszemély
a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem részvizsgánként szerzi meg – még a 35.
életéve betöltését megelőzően –, akkor időben a második részvizsga díja kerülhet
megtérítésre.
 Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.38. pontja értelmében a hallgatói
hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján adómentesnek
minősül:
a) a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás
összege
2018. január 1-jétől ugyanis az állam – vissza nem térítendő támogatásként – a
gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedi a gyermeket vállaló hitelfelvevő nők (a
várandósság 91. napjától), illetve gyermeket nevelő, második gyermeket vállaló
nők esetében a hallgatói hiteltartozás ötven százalékát, harmadik vagy további
gyermek vállalása esetén pedig annak egészét.
b) a hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a
munkavállaló számára kifizetett juttatás, a munkaviszony fennállásának
időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező diákhitel törlesztő részlet
erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig (2018-ban 27. 600
forintig) terjedő összegig.
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