Az Szja törvény 1. sz. melléklete szerint a lakáshoz kapcsolódó bevételek közül az
alábbiak adómentesek:
2.1. a lakáscélú támogatás, ha az
2.1.1. a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott
támogatás, ideértve a 2006. december 31-éig kihirdetett, az említett kormányrendelet
szerint megalkotott helyi önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakáscélú támogatást
is, továbbá a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet és az otthonteremtési
kamattámogatásról szóló kormányrendelet szerinti támogatás,
2.1.2. a lakáscélra nyújtott hitel törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott
más jogszabály alapján elengedett része,
2.1.3. a települési önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatás, feltéve, hogy az
önkormányzat a támogatást
a) - a rászorultság feltételeinek rendeletben történő megállapítása mellett - rászoruló
családok részére, és
b) a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának
támogatásához biztosított központi költségvetési hozzájárulásként megillető összeg a központi költségvetésről szóló törvényben - jogszerű felhasználására meghatározott
cél(ok)ra nyújtja;
2.2. a helyi önkormányzat, illetőleg az állam tulajdonában lévő lakás bérleti jogáról
való lemondásért kapott térítés (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói
határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként fizetett összeget is), továbbá a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás
biztosítása helyett a helyi önkormányzat által a bérlőnek fizetett térítés;
2.3. az állami és a helyi önkormányzati bérlakáson végzett, bérbeadót terhelő
munkák házilagos kivitelezése ellenében megállapított visszatérítés;
2.4.
2.5. - eltérő rendelkezés hiányában - törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott, a lakosság széles körét érintő, az államháztartás valamely alrendszere
költségvetése terhére juttatott támogatás (ideértve különösen a közműfejlesztési
támogatást, valamint a gázár- és távhőtámogatást is);
2.6. a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás és a
támogatásra, valamint a lakástakarék-betétre fizetett (jóváírt) kamat;
2.7.
2.8. az az összeg, amelyet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről
és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény
rendelkezései szerint a pénzügyi intézmény a hiteladóssal szemben nem jogosult
érvényesíteni;

2.9. az az összeg, amelyet a közszférában dolgozó magánszemély a
devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény
a) felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott módon a
gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatának megfizetéséhez kamattámogatásként,
b) 13/A. § alapján egyszeri vissza nem térítendő támogatásként
kap;
2.10. a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény alapján a tag részére
nyújtott valamennyi juttatás és azok hozama, valamint a tagot megillető állami
támogatás összege;
2.11.
2.12. a hősi halottá nyilvánított katonák hozzátartozói (katonaözvegyek, túlélő
élettársak és az elhunyt saját háztartásában eltartott, árván maradt gyermekek,
hadiárvák) részére belső szabályzat szerint biztosított lakhatási támogatás, lakáscélra
adott vissza nem térítendő támogatás.

