Az Szja törvény 1. sz. melléklete szerint a szociális és más ellátások közül az alábbi
ellátások adómentesek:
1.1. az állami szociális vagy társadalombiztosítási rendszer keretében nyújtott
jövedelempótlék (kivéve az ösztöndíjhoz kapcsolódó jövedelemkiegészítő pótlékot),
árvaellátás, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, a kárpótlási jegyek
életjáradékra váltásáról szóló törvény alapján folyósított életjáradék, az özvegyi
nyugdíjra való jogosultság megszűnésére tekintettel kapott végkielégítés, szociális
támogatás, lakbér-hozzájárulás, az árvaellátásra jogosult gyermekre tekintettel kapott
özvegyi nyugdíj;
1.2. a nyugdíj, a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető
a) baleseti járadék,
b) jövedelempótló kártérítési járadék, feltéve, hogy a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte;
1.3. az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá
az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott pénzbeli ellátások, a nevelési
díj és a nevelőszülőt a nevelési díj mellett megillető külön ellátmány, valamint az
utógondozói ellátás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, ideértve a települési támogatást
is, a vakok személyi járadéka, a rokkantsági járadék, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály alapján adható támogatás,
a fogyatékossági támogatás, a hadigondozási pénzellátások, a nemzeti gondozásról
szóló törvény alapján folyósított nemzeti gondozási díj, valamint a munkáltatótól, az
érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére
folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület,
önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés
alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló törvényben felsorolt ellátásokat kiegészítő juttatások nyújtása;
1.4. az intézeti vagy állami nevelésbe vett kiskorú családban való gondozásáért,
neveléséért, valamint a gyógyintézet által ápolásra kihelyezett beteg gondozásáért a
gyógyintézettől kapott díj, illetve térítés;
1.5.
1.6. a fogvatartottnak a fogvatartás ideje alatt a büntetés-végrehajtási szervezetről
szóló törvény szerint a büntetés-végrehajtási szerv által biztosított foglalkoztatásából
származó bevétele, továbbá a büntetés-végrehajtási szerv által - szakfeladatai
körében - a fogvatartott részére adott juttatás, valamint a szociálisan rászoruló
szabadult részére nyújtott szociális segély;

1.7a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozást
segítő ellátás, gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési
támogatás;
1.8.
1.9. a szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része;
1.10 a menedékjogról szóló törvény végrehajtásról szóló kormányrendeletben
felsorolt támogatások: az étkezési hozzájárulás, a higiénés hozzájárulás, a szabad
felhasználású költőpénz, az oktatási, nevelési költségek megtérítése, a beiskolázási
támogatás, a letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, a rendszeres létfenntartási
támogatás, lakhatási támogatás, lakáscélú támogatás és az integrációs támogatás;
1.11. a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott árvák kiegészítő
támogatása, kiegészítő rokkantsági támogatás és kiegészítő hozzátartozói támogatás.

