Társas vállalkozók társadalombiztosítási jogviszonya
Dél-Alföldi JOGpontok

Melléklet

I.

Néhány fogalmi meghatározás

A

vállalkozás méretének

meghatározása

a kis- és

középvállalkozásokról, illetve fejlődésük támogatásáról
szóló – többször módosított – 2004. évi XXXIV. törvény
(KKV törvény) szerint történik. A kategóriák értékhatárait
az alábbi táblázat szemlélteti:
A magyar és az európai uniós besorolás szerint egy KKV
lehet:
KKV

Foglalkoztatotti

Éves nettó vagy

kategória

létszáma

árbevétele

Mérlegfőösszege

Közép

< 250

≤ 50 millió €

≤ 43 millió €

Kis

< 50

≤ 10 millió €

≤ 10 millió €

Mikro

< 10

≤ 2 millió €

≤ 2 millió €

A jelentősebb számot képviselő társas vállalkozások rövid
bemutatása:
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I./1. Közkereseti társaság
A közkereseti

társaság

(kkt.) olyan

társasági

forma,

amelyben a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy
korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közösen
gazdálkodnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság
rendelkezésére bocsátják. A kkt. rendszerint családi vagy
kisvállalkozásokra jellemző vállalkozási forma.
I./2. Betéti társaság
A betéti társaság, (bt.) az új Ptk. szerint jogi személyiséggel
rendelkező (korábban, a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény szerint még jogi személyiség nélküli
volt) gazdasági társaságok1 egyik típusa. A létesítésére
irányuló társasági szerződéssel a tagok arra vállalnak
kötelezettséget,

hogy

üzletszerű

közös

gazdasági

tevékenységet folytatnak, oly módon, hogy legalább 1 tag
(beltag)

felelőssége

korlátlan

és

a

többi

beltaggal

egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a
társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására
köteles.
1

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_t%C3%A1rsas%
C3%A1g
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I./3. Korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági
társaság,

amely

előre

meghatározott

összegű

törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) jön létre
és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben
alapvetően a saját vagyoni hozzájárulás befizetésére és a
társasági

szerződésben

hozzájárulás

megállapított

szolgáltatására

terjed

egyéb
ki.

A

vagyoni
társaság

kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel –
a tag nem felel.
A kft. ügyvezetője viszont korlátlan módon, egész
vagyonával

felel

a

társaság

tartozásaiért

szándékos

károkozás esetén, illetve egyéb esetekben a törvényi
feltételek megvalósulása esetén.
I./4. Közös vállalat
A közös vállalat sajátos gazdasági társasági forma
Magyarországon. A 2006-os Gt. hatályba lépését követően
(2006. július 1.) többé nem választhatják a társaságot
alapítani szándékozók ezt a vállalkozási formát, azonban a
hatályba lépés időpontjában működő közös vállalat a
korábbi (1997. évi CLXIV. tv.) Gt. szabályai alapján tovább
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működhet, változatlan formában. A Ptk. sem ír elő a közös
vállalatok

számára

vállalat (kv.)

kötelező

olyan gazdasági

átalakulást.
társaság,

A közös
mely

kötelezettségeiért elsősorban vagyonával felel. Ha a
vagyona a tartozásokat nem fedezi, úgy a tagok együttesen,
kezesként felelnek.
I./5. Egyesülés
Az

egyesülés

olyan

jogi

személyiséggel

rendelkező

kooperációs társaság, amelyet a tagok gazdálkodásuk
eredményességének

előmozdítására, gazdasági

tevékenységük összehangolására, továbbá szakmai érdekeik
képviseletére hoznak létre. Az egyesülés nem törekszik
saját nyereség2 elérésére. Az egyesülés saját vagyonát
meghaladó tartozásaiért a tagok felelnek, korlátlanul és
egyetemlegesen.
A Ptk. szabályozza a fentiek közül a gazdasági társaságnak
minősülő társasági formák jogi kereteit, így a közkereseti
társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság,
valamint az egyesülés, mint kooperációs társaság jogszabályi
kereteit.
2

https://hu.wikipedia.org/wiki/Profit
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I./6. Egyéni cég
Az egyéni cégre vonatkozó szabályokat külön törvény
szabályozza.

Az

nyilvántartásban

egyéni
szereplő

cég

az

egyéni

természetes

vállalkozói

személy

által

alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, az
egyéni cégnél is a jogi személyre vonatkozó általános
szabályokat kell alkalmazni.
I./7. Társas vállalkozó
Az, hogy az egyes társasági formában kit kell társas
vállalkozónak tekinteni, az az egyes társasági formáknál
eltérő lehet, ezért célszerű áttekinteni, hogy a Tbj3. 4. § d.
pontja szerint ki minősül társas vállalkozónak.
Társas vállalkozó
1. a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság
tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az
egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha
a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő
működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen
és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
3
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vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági
jogviszony),
2. a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői
iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen
közreműködik,
3. az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a
gépjárművezető-képző

munkaközösség,

az

oktatói

munkaközösség tagja,
4. az egyéni cég tagja,
5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt
felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a
társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el,
kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül,
II. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj. törvény)
A törvényből a társas vállalkozásokat és vállalkozókat érintő
jogszabályok kivonatolt tartalma:
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2018. évben nem változott a társas vállalkozók által
fizetendő pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási
járuléka, valamint a munkaerőpiaci járulék mértéke.
II./1. A társas vállalkozás és a társas vállalkozó
járulékfizetése
27. § (1)
(2) A biztosított társas vállalkozó a 19. § (2) bekezdése
szerinti nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) bekezdése
szerinti egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot a
társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel
megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével
fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a
minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci
járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese.
(4) A 4. § d) pont 5. alpontja szerinti társas vállalkozó
esetén

a

személyes

közreműködés

díjazásának

az

ügyvezetés díjazását kell tekinteni.
28. § A 27. §-ban meghatározott járulékalap alsó határát
arányosan

csökkenteni

kell

azon

időszak

figyelembevételével, amely alatt a társas vállalkozó
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a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási
díjban, gyermekgondozási díjban részesül,
b) gyermekgondozást
gyermekgondozási

segítő
segélyben,

ellátásban,
gyermeknevelési

támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a
gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély,
az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói
tevékenységét személyesen folytatja -,
c) csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban
és gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási
segélyben egyidejűleg részesül,
d) katonai

szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos

katona,
e) fogvatartott,
f) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként
kamarai tagságát szünetelteti.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott
körülmények nem állnak fenn a naptári hónap teljes
tartamán át, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy
naptári napra a 27. § (2) bekezdésben meghatározott
járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a
szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a társas vállalkozó
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biztosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy
szűnt meg.
II./2. Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszony egyidejű fennállása esetén
31. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony
egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik
jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az
egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot.
(4)

A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási

járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért
járulékalapot

képező

jövedelem,

eva

adózó

egyéni

vállalkozó esetében az Eva tv.-ben meghatározott adóalap 4
százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az
átalányban megállapított jövedelem, ha
a) az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó legalább heti 36
órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, vagy
b) az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó a nemzeti
köznevelésről

szóló

törvény,

valamint

a

nemzeti

felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú
oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség
tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási
9

intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat
tanulmányokat.
A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg
fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell
számítani.
(5) Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított több
gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy
ügyvezetője, a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot évente egy alkalommal történő választása szerint - egyszer
kell figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a
tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.
(6) Annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társas
vállalkozóként

is

biztosított,

egyéni

vállalkozói

járulékfizetési kötelezettsége a 29. § (3) bekezdése, illetőleg
29/A. § (1) bekezdése szerint áll fenn. Ez esetben a társas
vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a
ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem. Az
egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév
január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév
egészére választhatja, hogy a járulékfizetési alsó határ után
történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként
teljesíti. E választása alapján az egyéni vállalkozásában,
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illetőleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben
említett járulékalap után kell a járulékot megfizetni.
II./3. Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó
4. § e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni, illetve társas
vállalkozó,

aki

vállalkozói

tevékenységet

saját

jogú

nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban
részesülő

személy,

aki

a

reá

irányadó

öregségi

nyugdíjkorhatárt betöltötte.
Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki
1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény,
illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3)
bekezdés a) és c) pontjában

meghatározott

saját

jogú

nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított

öregségi,

rokkantsági

nyugdíjsegélyben

(nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy
növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban
részesül.
36. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató társas
vállalkozó után a társas vállalkozás a 19. § (4) bekezdésében
meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot, a társas
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vállalkozó a 19. § (2) bekezdésében meghatározott
nyugdíjjárulékot fizet.
19. § (1)
(2) A biztosított, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni
és társas vállalkozó, valamint tagi munkavégzés esetén a
szociális szövetkezeti tag által fizetendő nyugdíjjárulék
mértéke 10 százalék.
(3)

A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási- és

munkaerő-piaci

járulék

mértéke

8,5

százalék.

Az

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékon belül a
természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a
pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerőpiaci járulék 1,5 százalék.
(4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a
kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a
társas vállalkozás, tagi munkavégzés esetén a szociális
szövetkezet,
meghatározott

valamint
személy

a

39.
által

§

(2)

fizetendő

bekezdésében
egészségügyi

szolgáltatási járulék havi összege 7320 forint (napi összege
244 forint).
(5) A foglalkoztató az 5. §-ban említett biztosított betegsége
miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai)
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ápolása időtartamára folyósított táppénz egyharmadát
hozzájárulás címén fizeti meg.
A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes
közreműködése, a 4. § d) pont 5. alpont szerinti társas
vállalkozó esetében az ügyvezetői tevékenysége alapján
kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem.
Társas vállalkozó:
1 a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság
tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az
egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha
a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő
működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen
és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony
vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági
jogviszony),
2. a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői
iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen
közreműködik,
3. az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a
gépjárművezető-képző

munkaközösség,

az

oktatói

munkaközösség tagja,
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4 az egyéni cég tagja,
5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt
felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a
társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el,
kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül,
(2) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó
tevékenységének megszűnése után kifizetett, a személyes
közreműködés vagy ügyvezetői tevékenység alapján járó
járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a
járulékot.
II./4. Társadalombiztosítási nyilvántartások
40.

§ A

társadalombiztosítási

rendszerek

hatékony

működésének biztosítása céljából az a)-d) pont szerinti
nyilvántartások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását,
beszedését és az ellátások megállapításához szükséges e
törvény szerinti adatokat
a)

a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatkezelője a

központi nyugdíjbiztosítási szerv,
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b) az egészségbiztosítási nyilvántartás - ide nem értve
a d) pont

szerinti

nyilvántartást

-

adatkezelője

az

egészségbiztosítási szerv,
c) a járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó
nyilvántartás adatkezelője az állami adóhatóság,
d) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos nyilvántartás adatkezelője a rehabilitációs
hatóság.
40/A.

§ A

nyugdíj-biztosítási

egészségbiztosítási
munkaképességű

nyilvántartás
személyek

nyilvántartás,
és

a

az

megváltozott

ellátásaival

kapcsolatos

nyilvántartás adatkezelője a nyilvántartással kapcsolatos
adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási
szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó
szervezetet bízhat meg kivéve, ha e korlátozás alól az
adatkezelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére a
közigazgatási

informatika

infrastrukturális

megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a
nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről szóló törvényben meghatározott
egyedi felmentést ad.
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41. § (1) A 40. §-ban említett nyilvántartások tartalmazzák a
foglalkoztatók

és

a

biztosítottak

törvényben

előírt

kötelezettségei teljesítésével szolgáltatott mindazon adatot,
amelyből

biztosítottanként

megállapítható

a

társadalombiztosítási, egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci, valamint nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem, a
biztosított után megfizetett, illetőleg a tőle levont
egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék összege, a
biztosítási jogviszony időtartama, valamint a biztosítottat
megillető ellátások megállapításához szükséges adat.
(1a) A 40. § szerinti nyilvántartások az (1) bekezdésben
meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági
nyilvántartásoknak minősülnek.
(2) Az

állami

adóhatóság

társadalombiztosítási

a

ellátások

jogosulatlan
igénybevételének

megakadályozása, az ellátások összegének megállapítása
érdekében az e törvényben és az Art.-ben meghatározott
adatokat

a

biztosítottak

adóazonosító

jelének

feltüntetésével szolgáltatja. A nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban:
társadalombiztosítási

igazgatási

szervek)

az

átadott

nyilvántartás adatait a saját nyilvántartásának adataival az
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1996. évi XX. törvény szabályai szerinti kapcsolati kód
alkalmazásával veti egybe. A társadalombiztosítási igazgatási
szervek

a

jogosulatlan

ellátások

igénybe

vevőiről

adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az állami
adóhatóságot.
(3) A társadalombiztosítási ellátások megállapítása és
jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az állami
adóhatóság az Art.-ban foglaltak szerint adatot szolgáltat a
központi nyugdíjbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság és
az egészségbiztosítási szerv részére.
(6) Az állami adóhatóság a (3) bekezdésben foglaltakon túl
az Art.-ban meghatározott adatokat a társadalombiztosítási
igazgatási szervnek átadja. Amennyiben a felhasználás során
a felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény, adat jut
tudomására, erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni.
II./5. Az adatszolgáltatási kötelezettség terjedelme.
Adatvédelmi rendelkezések
42. § (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rendszerben
az alábbi személyes adatokat tarthatják nyilván és
kezelhetik:
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a)

személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve,

születési hely, születés éve, hónapja és napja),
b) családi állapot, állampolgárság,
c) lakóhely (tartózkodási hely),
d) foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
e) az egészségkárosodás mértékére, a rehabilitálhatóságra,
az egészségi állapotra, továbbá az élettársra, az eltartott
hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok, amelyek
a

társadalombiztosítási

ellátás

megállapításához

szükségesek,
f) jövedelemre vonatkozó adatok,
g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ
szám).
(3) Az igazgatási szerv, valamint a társadalombiztosítási
feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem
társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére
adatot csak törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján a felhasználás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölése
mellett

-

jogszabályban

meghatározott

módon

szolgáltathatnak.
(4) A bíróság, az ügyészség, a bűnüldözés és a büntetésvégrehajtás

szervei,

valamint

a

nemzetbiztonsági
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szolgálatok feladataik ellátása érdekében - a rájuk
vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek
teljesülése esetén - e törvény felhatalmazása alapján a
nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére
jogosultak.
(5) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint a
Magyarország által kötött nemzetközi egyezmények alapján
egészségbiztosítási jogosultságokat igazoló nyilvántartás azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás
részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül.
43. § (1) A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett
adatokból
a) állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési
feladatok érdekében az a) pont szerinti adatok, a d) pontból
a munkahelyre vonatkozó adatok, és az f) pont szerinti
jövedelemre vonatkozó adatok, valamint a g) pont,
b) az állami adóhatóság, az önkormányzati adóhatóság az
adókötelezettség ellenőrzése és az adó-végrehajtási eljárás
lefolytatása érdekében az a) pont szerinti adatok, valamint
a d) pontból a munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony
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időtartamára vonatkozó adatok, támogatás megállapítása és
ellenőrzése érdekében az e) pontból az egészségkárosodás
mértékére vonatkozó,
c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei az ellátás
megállapítása, folyósítása, munkaügyi ellenőrzés céljából
az a)-d) és f)-g) pontjai,
d) az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (személyek) az
egészségügyi szolgáltatói feladataik ellátása érdekében az a)e) és g) pontjai,
e) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) és a
cégbíróságok külön törvényben meghatározottak,
f) a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások
megállapítása, folyósítása és a jogosultság ellenőrzése
céljából az a), d) és f) pontban foglalt adatokról,
g)

az

egészségügyi

államigazgatási

szerv

szervei

egészségfejlesztési tevékenységük ellátása céljából az a)e) és g) pontjai,
h) a köztartozás behajtására törvény által felhatalmazott
szervek

e

tevékenységük

ellátása

céljából

az a)-

d) és f) pontban foglaltak,
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i) a kincstár a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti
feladata teljesítésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetője a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások
biztosításával összefüggésben a g) pont,
j) az állami foglalkoztatási szerv rehabilitációs szolgáltatás
nyújtása és a rehabilitációs célú munkaközvetítésben való
közreműködés céljából az a)-g) pont,
k)

a

munkavállalót

munkaviszonyának

fennállására

tekintettel kamarai nyilvántartásba, névjegyzékbe vevő,
illetve a munkavállaló munkaviszonyban töltött szakmai
gyakorlatát kamarai eljárásban vizsgáló szakmai kamarák a
munkaviszony

fennállásának

ellenőrzése

érdekében

az a) és d) pont,
l) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény

35/A.

§-ában

meghatározott

Elektronikus

Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője az a) pontban
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foglaltak közül a születési név, születési hely, születési éve,
hónapja, napja, valamint a g) pont
szerinti adatok igénylésére jogosultak.
(2) A 42. § (1) bekezdése szerinti adatok statisztikai célra
felhasználhatók

és

statisztikai

célú

felhasználásra

-

személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.
(2a) A 42. § (1) bekezdése szerinti adatok statisztikai célra
felhasználhatók

és

statisztikai

célú

felhasználásra

a

Központi Statisztikai Hivatal részére személyazonosításra
alkalmas módon átadhatók.
(3) Az e törvényben nem szabályozott esetben adatok
továbbításának csak akkor van helye, ha ahhoz az érintett
írásban hozzájárult.
(4) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett
betekinthet, a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást
kérhet.
(5) Az igazgatási szervek, továbbá a társadalombiztosítási
feladatokat ellátó foglalkoztató, illetőleg egyéb szerv
vezetője a polgárok személyes adatai védelméért való
felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési
intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és
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adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az
adatvédelmi követelmények teljesülését.
43/A. § Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az
56/A. § (6) bekezdésében meghatározott adatokat
a) az álláskeresési támogatások megállapítása és ellenőrzése
céljából

az

állami

egészségbiztosítási

foglalkoztatási

ellátások

ellenőrzése

szerv,

az

céljából

az

egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság részére,
b) a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a
központi nyugdíjbiztosítási szerv részére.
43/B. § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós
rendeletek

szerinti

hozzáférési

pontot

működtető

egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti
célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az
elektronikus adatcserével érintett, az igazgatási szervek által
e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.
43/C. § Az igazgatási szerv vezetője a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (5)
bekezdésével összhangban a nemzetbiztonsági szolgálatok
kihelyezett állományának tagját érintő társadalombiztosítási
adatszolgáltatás rendjét és az azzal összefüggő eljárási
szabályokat - a törvényi előírások keretei között - a
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nemzetbiztonsági

szolgálattal

külön

megállapodásban

rögzíti.
43/D.

§ (1)

Az

állami

adóhatóság

a

42.

§

(1)

bekezdés g) pontjában meghatározott adatot a biztosítási
kötelezettség megállapításával, a bejelentési, nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettséggel, a járulék bevallásával,
megfizetésével, e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos
jogkövetkezmények
kapcsolatos

megállapításával,

hatósági

ügyben,

illetve

végrehajtásával
jogszabályban

meghatározott egyéb nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségeinek teljesítése során kezelheti.
(2) Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja a 42. § (1)
bekezdés g) pontjában meghatározott adatot
a) az álláskeresési támogatások megállapítása és ellenőrzése
céljából

az

egészségbiztosítási

állami

foglalkoztatási

ellátások

ellenőrzése

szerv,

az

céljából

az

egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság részére,
b) a nyugdíjjogosultság és nyugdíj megállapítása céljából a
központi nyugdíjbiztosítási szerv részére.
II./6. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése
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44. § (1) A 4. § szerinti foglalkoztató, az egyéni vállalkozó,
az őstermelő, valamint az 56/A. § szerinti munkavállaló,
foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra
kötelezett)

kötelesek

a

jogszabályban

meghatározott

nyilvántartás vezetésére és az Art.-ban meghatározott
adatokról a bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére.
(3) A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
bejelentési

kötelezettségét

az

Art.-ban

foglaltaknak

megfelelően az állami adóhatóságnak teljesíti.
(4)

A

társadalombiztosítási

igazgatási

szervek

az

adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat
ismételt közlését, amely a nyilvántartásra kötelezett
bejelentésében, bevallásában már szerepelt. Nem esik az
előző korlátozás alá, ha az egészségbiztosítási szerv a
pénzbeli ellátások megállapításához az igénylő adatait a
foglalkoztatótól, illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási
szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az
állami

adóhatóságtól

kérik.

A

társadalombiztosítás

igazgatási szervei az Art. rendelkezései szerint az ellátásokra
való jogosultság megállapításával, a járulékok alapjául
szolgáló

jövedelemmel

és

a

fizetési

kötelezettség
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teljesítésével

összefüggő

adótitok

megismerésére

jogosultak.
(5) A foglalkoztató és az egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak nyilvántartásába való bejelentésre kötelezett más
személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon,
illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi
szolgáltatásra

jogosult

személy

kérésére

három

munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a
biztosított,

illetve

az

egyéb

jogcímen

egészségügyi

szolgáltatásra jogosult személy részére, mely tartalmazza a
bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének
időpontját.
44/A. § (1) A családtámogatási igazgatási eljárásban, illetve
a fogyatékossági támogatás ügyében másodfokon eljáró
hatóság

a

42.

meghatározott

§

(1)

személyi

bekezdésének a) pontjában
adatok

és

a

TAJ-szám

megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosítási szerv
részére

a

gyermeknevelési

gyermekgondozást
támogatásban,

segítő

ellátásban,
fogyatékossági

támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító
határozat véglegessé válását és az ellátás megszűnését
követő 10 napon belül. Az adatok átadásának módjáról a
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családtámogatási

igazgatási

eljárásban,

illetve

a

fogyatékossági támogatás ügyében másodfokon eljáró
hatóság és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt.
(2)

Az

illetékes

járási

hivatal

a

42.

§

(1)

bekezdésének a) pontjában meghatározott személyi adatok
és

a

TAJ-szám

megjelölésével

bejelentést

tesz

az

egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való
jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, az
ápolási

díjban,

az

időskorúak

járadékában

és

a

hadigondozotti pénzellátásban részesülő személyekről az
ellátást megállapító határozat véglegessé válását és az ellátás
megszűnését követő 10 napon belül. Az illetékes járási
hivatal bejelentést tesz arról a személyről is, akinek a
szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján
megállapította. A bejelentést a szociális rászorultság
megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő
10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére
teljesíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a
jogosultságot milyen időtartamra állapították meg.
(3)

Az

egészségügyi

szolgáltatásra

való

jogosultság

kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést
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a) az egyházi nyugdíjban részesülők esetében az egyházi
nyugdíjat folyósító szerv,
b) a bányászati keresetkiegészítésben részesülők esetén a
keresetkiegészítést folyósító szerv,
d) a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális
intézményben és gyermekotthonban elhelyezettek esetén az a) pontban és a (4) bekezdésben említett személyek
kivételével - az intézmény, illetve a gyermekotthon vezetője,
nevelőszülőnél elhelyezettek esetén a nevelőszülői hálózatot
működtető, külső férőhelyen elhelyezettek esetén a külső
férőhelyet működtető,
e) a 16. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók és
hallgatók esetén a közoktatási információs rendszer, illetve
a felsőoktatási információs rendszer működtetője,
f) fogvatartottak esetén a fogvatartást foganatosító szerv,
g) a rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban
részesülők esetében az ellátást folyósító szerv
a jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon
belül köteles teljesíteni az egészségbiztosítási szervnek.
(3a) A

szociális

szövetkezet

tagi

munkavégzési

jogviszonyban álló tagja
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a) jogviszonyának kezdetét legkésőbb a jogviszony első
napján, a munkavégzés megkezdése előtt,
b) jogviszonyának megszűnését, szünetelésének kezdetét és
befejezését 8 napon belül
jelenti be az egészségbiztosítási szervnek.
(4) A nyugdíj-biztosítási ellátásban (ideértve a saját jogú és a
hozzátartozói nyugellátásban részesülőket), rehabilitációs
járadékban,

korhatár

előtti

ellátásban,

szolgálati

járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban,
Közalapítvány

a

által

kormányrendelet

Magyar
folyósított

alapján

Alkotóművészeti
ellátásokról

folyósított

szóló

ellátásban,

mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi,
özvegyi

járadékban,

munkaképtelenségi,

özvegyi

keresetkiegészítésben,
járadékban,
házastársi

növelt

öregségi,

járadékban),

bányászati

rokkantsági

polgármesterek
pótlékban,

összegű

járadékban, baleseti

közszolgálati

házastársi

járadékában,

jövedelempótlékban

részesülő személyekről, továbbá nemzeti gondozási díjban,
pótlékban részesülők esetén, a hadigondozotti pénzellátás
esetén a nyugdíjfolyósító szerv legkésőbb az ellátás
folyósításának megkezdését, illetve megszüntetését követő
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napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. A
nyugdíjfolyósító
teljesítésére

a

szerv

bejelentési

központi

kötelezettségének

nyugdíjbiztosítási

szerv

megállapodást köt az egészségbiztosítási szervvel.
(5) A 16. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatározott
személy az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására
bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek, ezzel
egyidejűleg az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs
szakértői

szerv

vagy

a

rehabilitációs

hatóság

szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával, hatósági
bizonyítványával,

határozatával

igazolja,

hogy

munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 százalékot,
illetve az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot
eléri.
(6) A 16. § (1) bekezdésének k) pontjában említett személy
az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására bejelentést
tesz az egészségbiztosítási szervnek, ezzel egyidejűleg
nyilatkozik arról, hogy a havi jövedelme nem éri el a
minimálbér 30 százalékát.
(7) Az egészségbiztosítási szerv a 44. § (5) bekezdésében
meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az igazolás

30

kiállításának elmulasztása, hibás vagy késedelmes teljesítése
miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(8) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási
nyilvántartás adatkezelőjeként a nyilvántartás felülvizsgálata
során azt állapítja meg, hogy a foglalkoztató, illetve egyéb
bejelentésre kötelezett a bejelentési kötelezettségét nem,
vagy nem jogszabály szerint teljesítette, 15 napos határidő
kitűzésével felszólítja a bejelentésre kötelezettet, hogy
igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését. Ha a
bejelentésre

kötelezett

határidőben

nem

igazolja

a

bejelentés teljesítését, 100 ezer forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható. A kiszabható bírság felső határa a be
nem jelentett személyek számának és a bírság legmagasabb
értékének szorzata.
(9) A (7)-(8) bekezdésben meghatározott mulasztási bírság
kiszabásánál az egészségbiztosítási szerv mérlegeli az eset
összes körülményét, a kötelezett jogellenes magatartásának
vagy mulasztásának súlyát és gyakoriságát, amely alapján a
mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki, vagy a bírság
kiszabását mellőzi.
II./7. A járulék megállapítása, bevallása, megfizetése
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50. § (1) A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban
kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem alapján
köteles az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot,
a nyugdíjjárulékot megállapítani és a biztosítottat terhelő
járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot az
Art.-ban meghatározottak szerint kell a tárgyhónapot
követő hónap 12-éig bevallani, illetőleg megfizetni az állami
adóhatóságnak. A megállapított járulékot csökkenteni kell
azzal az összeggel, amelyet a foglalkoztató az adott
jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó
túlfizetés miatt fizetett vissza a biztosítottnak.
A járulékkülönbözet elszámolása:
52/A. § (1) Ha az Art. szerinti munkáltató, kifizető (a
továbbiakban:

munkáltató,

kifizető)

a

természetes

személynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállítását
követően tárja fel, hogy a természetes személyt terhelő
járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint
állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba
veszi. Amennyiben a hiba a törvényben meghatározottnál
alacsonyabb összegű járulék levonását eredményezte, a
munkáltató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a
nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmulasztott járulék
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után az Art. rendelkezései szerint önellenőrzési pótlékot
állapít meg, vall be, és fizet meg.
(2) A munkáltató, amennyiben a természetes személy vele
még

munkaviszonyban

áll,

a

törvényben

meghatározottaktól eltérően megállapított és levont járulék
nyilvántartásba

vételét

következményeként
természetes

követően

keletkezett

személy

részére

a

feltárt

hiba

járulékkülönbözetet
visszatéríti,

illetőleg

a
a

következő kifizetéskor levonja. A levonás nem haladhatja
meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
valamint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15%-át.
Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a
munkáltató a levonást további hat hónapon át folytathatja.
A

munkáltató

a

levont,

illetőleg

visszatérített

járulékkülönbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja
be, fizeti meg, illetőleg igényli vissza. Amennyiben a
járulékkülönbözet az előbbiek szerint nem vonható le teljes
egészében,
munkahelyet

vagy

a

természetes

változtat,

a

személy

munkáltató

időközben
a

levonás

meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet
fennálló összegéről és a természetes személy adóazonosító
számáról értesíti a természetes személy állami adó- és
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vámhatóságát, amely az egyébként rá vonatkozó szabályok
szerint intézkedik a hátralék beszedése érdekében. Ilyen
esetben késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt
teljesítési határidő lejártát követően számítható fel. A
természetes személy az adóhatóságtól fizetési könnyítést
csak a levonás előbbiek szerinti meghiúsulása esetén kérhet.
(3) A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés
jogcíméről,
kiállításának

valamint

a

kifizetésről

időpontjáról

az

szóló

igazolás

adóazonosító

szám

feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a természetes
személy állami adó- és vámhatóságához és a természetes
személyt értesíti, kivéve, ha a természetes személy értesítési
címét nem ismeri.
(4)

A

munkáltató

járulékkülönbözetet

(kifizető)
az

állami

bejelentése
adó-

és

alapján

a

vámhatóság

határozattal írja elő a természetes személy terhére, illetőleg
javára.
(5) A munkáltató, ha a járulékkülönbözet elszámolása
meghiúsult, továbbá a kifizető az önellenőrzési pótlék
megállapítási, bevallási és a bejelentési kötelezettség
teljesítésével

mentesül

a

levonási

kötelezettség

megsértésével összefüggő jogkövetkezmények alól. A
34

munkáltató,

ha

a

természetes

személlyel

a

járulékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzési pótlék
megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül
a

levonási

kötelezettség

megsértésével

összefüggő

jogkövetkezmények alól.
(6) Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló
természetes személytől a munkaviszony fennállása alatt a
biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt az 50. §
(5) bekezdése alapján bevallotta és megfizette, a le nem
vont biztosítottat terhelő járulékok összegének és a
természetes személy adóazonosító jelének közlésével
értesíti a természetes személy állami adó- és vámhatóságát.
Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató által le nem
vont, biztosítottat terhelő járulékot határozattal írja elő a
természetes személy terhére, és szükség esetén intézkedik
az előírt járulék beszedése iránt. Amennyiben a természetes
személyt terhelő járulék összege megfizetésre, beszedésre
került, az állami adó- és vámhatóság erről a természetes
személy volt munkáltatóját értesíti, aki (amely) az általa az
50. § (5) bekezdése szerint jogszerűen bevallott biztosítottat
terhelő járulékok önellenőrzéssel helyesbíti, a visszajáró
összegről rendelkezik.
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III. Szociális hozzájárulási adó
A módosított törvény, amely 2018. január 1-től él, a 2011.
évi CLVI. törvény IX. fejezetében található.
453. § (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e
fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes
személlyel

fennálló

egyes

jogviszonyaira,

az

egyéni

vállalkozót, a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására
tekintettel (saját maga után), más személyt e fejezet külön
rendelkezése alapján, a társadalmi közös szükségletek
fedezetéhez

való

megfelelően

terhelő,

hozzájárulás
százalékos

kötelezettségének
mértékű

fizetési

kötelezettség. (2) A szociális biztonsághoz, valamint a testi
és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes
szociális ellátások fedezetéhez, továbbá az egységes állami
nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási
források

biztosítása

céljából

az

adóból

származó

államháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a
társadalombiztosítás egyes pénzügyi alapjai és a törvényben
meghatározott elkülönített állami pénzalap költségvetése
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között. (3) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás
az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik. Netjogtár 15.
oldal Frissítve: 2018. július 24. 13:48 Hatály: 2018.VII.1. Magyar joganyagok - 2011. évi CLVI. törvény - egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról (4) Az adó megfizetése államháztartási
forrásból

fedezett

ellátásra

(ideértve

különösen

a

társadalombiztosítási ellátást és az álláskeresési ellátást),
vagy

államháztartási

forrásból

folyósított

támogatás

igénybevételére való jogot nem keletkeztet, valamint az adó
alapja és összege az ilyen ellátás, illetőleg támogatás
összegét nem befolyásolja.
Az adóalap megállapításának különös szabályai 457. § (1) A
közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt
felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az
európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát,
a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a
közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a
tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező
jogviszonyára tekintettel havonta terhelő adó alapja
legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja
legalább

az

adófizetési

kötelezettséget

eredményező
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jogviszony

fennállása

minden

napjára

számítva

a

minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a
jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. (2)2 2
Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 372. § (2) 2.,
2013. évi CXXXIII. törvény 124. § b.
458. § (1) A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi szolgálati
viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya
alapján őt terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó, a
mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó
alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának
különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi
számításba a hónapnak azt a napját, amelyre a tagja,
illetőleg maga az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági
őstermelő1 1 Módosította: 2013. évi CXXXIII. törvény
124. § a). a)2 2 Módosította: 2014. évi CXI. törvény 134. §
(4). táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási
díjban,

gyermekgondozási

díjban

részesül;

b)3

3

Módosította: 2013. évi XXXVII. törvény 59. §, 2013. évi
CXXXIII. törvény 124. § d), 2015. évi CCXXIII. törvény
78.

§

(2)

a).

gyermekgondozást

segítő

ellátásban,

gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül,
kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, ápolási díj
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folyósítása alatt a tag személyes közreműködését, az egyházi
szolgálati

viszonyban

álló

egyházi

személy

egyházi

szolgálatát, illetőleg az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági
őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja; c)4 4
Beiktatta: 2016. évi LXVI. törvény 141. §. Hatályos: 2016.
VI. 16-tól. csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási
díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg
részesül. (2)5 5 Módosította: 2013. évi CXXXIII. törvény
124. § a). A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi szolgálati
viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya
alapján őt terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó, a
mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó
alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának
különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi
számításba a hónapnak azt a napját, amelyre a tagja,
illetőleg maga az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági
őstermelő a) önkéntes tartalékos katonaként katonai
szolgálatot teljesít; b) fogvatartott. (3)6 6 Megállapította:
2013. évi CC. törvény 209. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. Az
ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi
ügyvivői társaság, a közjegyzői iroda a tagjával fennálló
jogviszonya

alapján

őt

terhelő

adó

alapjának
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megállapításakor az adóalap megállapításának különös
szabályai hatálya alá tartozó esetben - az (1)-(2)
bekezdésben meghatározottakon túlmenően - nem veszi
számításba a hónapnak azt a napját, amelyen tagja ügyvédi
tevékenysége,
közjegyzői

szabadalmi

kamarai

ügyvivői

tagsága

kamarai,

szünetel.

Az

illetve
ügyvédi,

szabadalmi ügyvivői, közjegyzői vagy állat-egészségügyi
szolgáltató tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az őt
saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az
adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá
tartozó

esetben

-

az

(1)-(2)

bekezdésben

meghatározottakon túlmenően - nem veszi számításba a
hónapnak azt a napját, amelyen ügyvédi tevékenysége,
szabadalmi ügyvivői kamarai, közjegyzői kamarai tagsága,
vagy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel.
(4) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
törvény szerint vezetett nyilvántartásban szereplő egyéni
vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának
megállapításakor az adóalap megállapításának különös
szabályai hatálya alá tartozó esetben - az (1)-(2)
bekezdésben meghatározottakon túlmenően - nem veszi
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számításba a hónapnak azt a napját, amelyen egyéni
vállalkozói tevékenységét szünetelteti.
(5) Megállapította: 2017. évi LXXVII. törvény 131. § (1).
Hatályos: 2017. VI. 20-tól. A kifizető a tagjával (ideértve az
egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is)
fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának, a
nem eva adóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után
terhelő

adó

alapjának

megállapításkor

az

adóalap

megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó
esetben - az (1)-(4) bekezdésben meghatározottakon
túlmenően - nem veszi számításba a hónapnak azt a napját,
amelyen tagja, illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36
órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy a
nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú
oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség
tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőfokú oktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat
tanulmányokat. Az egyidejűleg fennálló több munkaviszony
esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a
heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapításánál össze
kell adni. (5a) Beiktatta: 2016. évi CXXV. törvény 152. §.
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Hatályos: 2017. I. 1-től. Amennyiben az (5) bekezdésben
meghatározott körülmények a naptári hónap egészében
nem állnak fenn, akkor egy-egy naptári napra az adófizetési
kötelezettség kiszámításánál egyéni vállalkozó esetében a
456. § (1) bekezdése szerinti adóalap harmincad részét,
társas vállalkozó esetében a 455. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti adóalap harmincad részét kell figyelembe venni.
(5b) Beiktatta: 2017. évi LXXVII. törvény 131. § (2).
Hatályos: 2017. VI. 20-tól. Az (5) bekezdésben az Európai
Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy
felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás
keretében folytatott tanulmányokat a Tbj. vhr. 7/B. §-a
szerint kell igazolni. (6)4 4 A 2011. évi CLXXXI. törvény
121. § (9) szerinti szöveggel lép hatályba. Módosította:
2013. évi CXXXIII. törvény 124. § a), 2014. évi LXXIV.
törvény 281. §. A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi
szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló
jogviszonya

alapján

őt

terhelő

adó

alapjának

megállapításkor az adóalap megállapításának különös
szabályai hatálya alá tartozó esetben - az (1)-(5)
bekezdésben meghatározottakon túlmenően - nem veszi
számításba a hónapnak azt a napját, amelyen tagja
42

kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai
hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező
jogviszonyban áll, vagy egyéni vállalkozóként az adóalap
megállapításának különös szabályai hatálya alatt áll, feltéve,
hogy a kifizető e napot a taggal fennálló jogviszonya alapján
őt terhelő adó, illetve az egyéni vállalkozó e napot a saját
maga után fizetendő adó alapjának megállapításkor
számításba veszi.
(7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alkalmazásának
feltétele, hogy a kifizető részére a természetes személy
nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással
járó

munkaviszonya

fennállásáról,

tanulmányai

folytatásáról, illetőleg a más kifizetővel fennálló, az adóalap
megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó
jogviszonyáról. A természetes személy az olyan változásról,
amely az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések
alkalmazását érinti, haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a
kifizető részére. A nyilatkozat tartalmazza a természetes
személy természetes személyazonosító adatait, valamint
adóazonosító jelét, ennek hiányában a személyazonosító
okmánya típusának megjelölését és számát, valamint
lakcímét. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása
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miatt

keletkezett

megtérítését

a

adóhiány

kifizető

és

a

jogkövetkezményei

nyilatkozatot

elmulasztó

természetes személytől igényelheti. Ha az újabb nyilatkozat
megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a
kifizetőtől

nem

lehet

behajtani,

az

adóhiány

és

jogkövetkezményei megfizetésére az állami adóhatóság a
nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal
kötelezheti. (8) Az adóalap megállapításának különös
szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az
őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az (1)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően nem veszi számításba azt az időszakot, amelyen kifizetővel
- a kifizető részére a tárgyév január 31-éig, az adóév
egészére

tett

nyilatkozata

alapján

-

az

adóalap

megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó
adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll,
feltéve, hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni
vállalkozónak minősülő természetes személlyel fennálló
jogviszonya

alapján

őt

terhelő

adó

alapjának

megállapításkor számításba veszi.
Az adó mértéke és fizetendő összege 459. § (1)1 1
Megállapította: 2017. évi CLVI. törvény 5. §. Hatályos:
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2018. I. 1-től. Az adó mértéke 19,5 százalék. A fizetendő
adó az adóalap után számított adó (számított adó),
csökkentve

az

rendelkezése

adó

fizetésére

alapján

kötelezettet

megillető

törvény

adókedvezmények

összegével. (2) A fizetendő adó megállapításánál a számított
adót - e törvény külön rendelkezése alapján akár a számított
adót

meghaladó

mértékben

-

a

következő

adókedvezmények csökkentik: a)2 2 Megállapította: 2014.
évi LXXIV. törvény 276. § (1). Hatályos: 2015. I. 1-től. a
szabad

vállalkozási

zónákban

működő

vállalkozások

adókedvezménye; b) a Karrier Híd Program megvalósítását
célzó adókedvezmény; c)3 3 A 2011. évi CLXXXI. törvény
121. § (10) szerint módosított szöveggel lép hatályba. a
munkaerő-piaci

szempontból

kedvezőtlen

helyzetű

társadalmi csoportok és a munkaerő-piacról tartósan
távollévők

foglalkoztatása,

munkaerő-piaci

versenyképességük kiegyenlítése, valamint a pályakezdő
fiatalok

gyakorlati

munkatapasztalat-szerzésének

megkönnyítése céljából más törvényben meghatározott,
annak rendelkezése szerint az adóból érvényesíthető
adókedvezmény; d) a szakképzettséget nem igénylő
munkakörökhöz

kapcsolódó

adókedvezmény;

e)4

4
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Beiktatta: 2014. évi LXXIV. törvény 276. § (2). Hatályos:
2015. I. 1-től. a kutatók foglalkoztatása után járó
adókedvezmény.
IV. 1998.

évi

LXVI.

törvény

az

egészségügyi

hozzájárulásról
Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján
jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az
arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében az
Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
1. § (1) A külön törvényben meghatározott egészségügyi
szolgáltatások

finanszírozásához

szükséges

források

kiegészítése érdekében az e törvényben meghatározott
egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.
(2) Az

egészségügyi

hozzájárulás

százalékosan

meghatározott, adó jellegű fizetési kötelezettség.
IV./1. A százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulás
2. § Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési
kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény (a
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továbbiakban: Art.) szerinti munkáltatót, kifizetőt (a
továbbiakban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Tbj.) szerinti belföldi magánszemélynek
juttatott, a 3. § (1) bekezdésében, a belföldi magánszemélyt
az

általa

megszerzett,

a

3.

§

(3)

bekezdésében

meghatározott jövedelem után.
2/A. § A 2. §-tól eltérően százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulás-fizetési

kötelezettség

terheli

a

személyi

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szja tv.) 1/B. § szerinti külföldi illetőségű
magánszemélyt a 3/B. §-ban meghatározott esetben.
3. § (1) A kifizető, - kifizető hiányában, vagy ha a kifizető
az adó (adóelőleg) alapját képező jövedelem után adót
(adóelőleget) nem köteles megállapítani - a jövedelmet
szerző magánszemély 19,5 százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, az Szja
tv. szerinti
a) összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó
(adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
b) külön adózó jövedelmek közül
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ba) a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes
meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként
meghatározott összege,
bb) a

kamatkedvezményből

származó

jövedelem

adóalapként meghatározott összege
után.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem után az
egészségügyi hozzájárulást nem pénzbeli juttatás esetén is
meg kell fizetni.
(3) A magánszemély az adóévben megszerzett *
a) vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv.
65/A. §],
c) osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv.
49/C. §],
d) árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet
mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. §
(3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási járulék, az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (1)
bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a
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Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett
egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt:
egészségbiztosítási

járulék),

valamint

az a)-e) pontban

meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos
mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a
tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a
továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ).
V. Várható 2019. évi változások
V./1. Szociális hozzájárulási adó
2019. évben tovább csökken a szociális hozzájárulási adó
mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra. Az adókedvezmények jelentős
mértékben átalakulnak.
V./2. Egészségügyi hozzájárulás
2019. január 1-től megszűnik ez az adónem, beolvad a
szociális hozzájárulási adóba. Ez a változás érinteni fogja a
társas vállalkozókat is, mivel az osztalékadó része volt az
eddigi egészségügyi hozzájárulás 14 % maximum 450 ezer
forintig. Ezután az osztalékot az SZJA-n kívül szociális
hozzájárulási adó fogja terhelni.
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