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SzociáliS hozzájáruláS új Szabályok Szerint

Kiemelést érdemel, hogy a természetes személy az említett különadózó jövedelmeivel 
összefüggésben adó fizetésére kötelezett, vagy a visszaigénylési jogosultságát gyakorolja, 
az adóévről köteles személyi jövedelemadó bevallást benyújtani. Nem kell az adót a ter-
mészetes személynek bevallania, ha a kifizető az adót levonta, és a természetes személy 
az Szja tv. alapján nem köteles bevallás benyújtására. 

Az a külföldi illetőségű előadóművész, aki az adózására jogszerűen az Szja tv. 1/B. §-a 
szerinti adózást választotta, adókötelezettségét a személyi jövedelemadóval egyidejűleg 
állapítja meg és vallja be.

4. Az adóalap megállapításának különös szabályai

Az adóalap megállapítására vonatkozó általános szabályoktól eltérően kell megállapítani 
az adóalapot a társas vállalkozó, valamint az egyházi szolgálati jogviszonyban álló személy 
és a külön tárgyalt egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő esetében.

4.1 A társas vállalkozó után fizetendő adó

A Ptk. meghatározása szerint a gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékeny-
ség folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel ren-
delkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek és a vesz-
teséget közösen viselik. Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt 
felelősségű társaság vagy részvénytársaság12 formájában alapítható. 

A társas vállalkozás kifejezést a szociális hozzájárulási adó rendszere gyűjtőfogalom-
ként használja. A gazdasági társaságok (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a kor-
látolt felelősségű társaság) mellett a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági 
egyesülés, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, az ügyvédi 
iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, valamint az egyéni cég is társas vállalko-
zásnak (a továbbiakban: társas vállalkozás) minősül. 

A társas vállalkozás – mint kifizető – az 1-3. pont alatti jövedelmek (juttatások) tekin-
tetében, az ott meghatározottak szerint szociális hozzájárulási adó fizetésére kötelezett, 
de a társas vállalkozó tekintetében az adófizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó 
különös szabály is érvényesül.

12  A részvénytársaság a Szocho tv. alkalmazásában nem minősül társas vállalkozásnak. 
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I. Az adófizetési kötelezettség, az adó alapja  

Gyakorlati tudnivaló

A társas vállalkozás tagja esetében a vezető tisztség és az ezen felül végzett tevékeny-
ség egymástól elkülönül, ezért különbséget kell tenni aszerint is, hogy a tag a gazda-
sági társaság vezető tisztségviselője-e vagy sem. 

A Ptk. fő szabály szerint úgy rendelkezik, hogy a vezető tisztségviselő a társasággal 
kötött megállapodása szerint munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthat-
ja el a társaság ügyvezetését. A társadalombiztosítási rendelkezések azonban a beté-
ti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természe-
tes személy tagját, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, 
társas vállalkozónak minősítik, kivéve, ha az az adott társaságban a vezető tisztségen 
felüli feladatok ellátását a vezető tisztségviselő társas vállalkozói jogviszony keretében 
végzi (megbízás esetén a jogviszonyt át kell minősíteni). Amennyiben a tag a vezető 
tisztségviselői tevékenysége tekintetében társas vállalkozónak minősül, a biztosítási 
kötelezettsége a társas vállalkozásnál létesített vezető tisztségviselői jogviszony létre-
jötte napjától annak megszűnése napjáig tart. 

Ha a vezető tisztségviselő a társaságon kívüli személy (nem tagja a társaságnak), 
úgy társas vállalkozói jogviszony nem állapítható meg. Ilyen esetben a vezető tiszt-
ségviselő megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látja el feladatát és a biz-
tosítási kötelezettséget az alapul szolgáló jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint 
kell megállapítani. 

Abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő a tagok közül kerül ki, mindig meg kell 
vizsgálni, hogy kizárólag vezető tisztségviselői feladatokat lát el vagy a társaságban 
egyidejűleg más tevékenységet is végez. Ha a tag a vezető tisztségen felüli tevékeny-
séget is folytat a társaságban, akkor jelentősége van annak, hogy azt milyen jogvi-
szonyban teszi. 

a) Az ügyvezető tag megbízási jogviszonyban kizárólag ügyvezetői feladatokat lát el

Ilyen esetben a megbízást társas vállalkozói jogviszonynak kell tekinteni. Például: 
a társas vállalkozásban a tag megbízási jogviszony keretében látja el az ügyveze-
tést. A megbízási díj összege havi 200 000 forint, a társaságban más tevékenysé-
get nem folytat. Társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adó szempont-
jából az ügyvezető társas vállalkozónak minősül. A járulék- és szocho-kötelezettséget, 
valamint a biztosítotti bejelentést a társas vállalkozókra irányadó szabályok sze-
rint kell teljesíteni. 
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b) A tag megbízási jogviszonyban kizárólag ügyvezetői feladatokat lát el, de más fog-
lalkoztatónál munkaviszonya van

A társas vállalkozóvá történő átminősítést nem befolyásolja, hogy a tag a vezető tiszt-
ségviselői tevékenység ellátásával egyidejűleg más foglalkoztatónál is munkaviszonyban 
áll, egyéb jogviszonyban végez munkát és/vagy nappali tagozaton közép- vagy felsőfokú 
tanulmányokat folytat. Ezeknek a körülményeknek (a társas vállalkozóvá történő minő-
sítést nem érintik) kizárólag a járulék- és szocho-fizetési kötelezettség megállapításánál 
van jelentőségük.

Például: a megbízási jogviszonyban kizárólag ügyvezetői feladatokat ellátó tag heti 
36 órát elérő foglalkoztatással járó jogviszonnyal rendelkezik (közalkalmazott). A biz-
tosítási kötelezettség elbírálását a munkaviszonya nem érinti, az ügyvezetés szempont-
jából társas vállalkozónak minősül. A járulékot és a szocho-t azonban a munkaviszo-
nyára tekintettel csak a tényleges, e tevékenységből származó jövedelem után kell 
megfizetni (nincs minimumjárulék, illetve -adóalap).

A társas vállalkozás a tagjára tekintettel havonta terhelő adó alapja ugyanis legalább a 
minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja legalább az adófizetési kötelezettséget ered-
ményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a minimálbér 112,5 százalékának 
harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján (a továbbiakban: 
minimum adóalap).

Társas vállalkozó esetében a minimálbér: a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidő-
re érvényes 149 000 forint a minimálbér. Azonban, ha a társas vállalkozó személyesen 
végzett fő tevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szak-
képzettséget igényel, garantált bérminimumként havi 195 000 forintot kell figyelembe 
venni a kötelezettség megállapításakor.

Példa: a középfokú végzettséget igénylő társas vállalkozó egyidejűleg fennálló heti 
36 órát elérő munkaviszonya 2019. augusztus 5-én megszűnt. A társas vállalkozó 
személyes közreműködésére tekintettel augusztus hónapban nem részesül díjazásban. 
A minimálbér 112,5 százalékának (167 625 forint) harmincad része, azaz napi 5 587,5 
forint lesz a szociális hozzájárulási adó alapja. A 2019. augusztus 6-tól 2019. augusz-
tus 31-ig terjedő időszakra 26 × 5 587,5 = 145 275 forint után kell a társas vállalko-
zásnak a szociális hozzájárulási adót megfizetnie.

A minimum adóalapra vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni arra a tagra, aki legalább 
heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy a nemzeti köznevelésről szó-
ló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint közép- vagy felsőfokú 
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oktatási intézményben, az EGT tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőfokú oktatá-
si intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. E tag tekinte-
tében a szociális hozzájárulási adót a tényleges adóalap után fizeti meg a kifizető.

Ennek feltétele, hogy a kifizető részére a természetes személy nyilatkozatot tegyen a 
legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról, tanulmányai 
folytatásáról. 

Az egyidejűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban 
előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapításánál össze kell adni, 
a tanulmányok folytatását pedig az alábbiak szerint kell igazolni (az igazolást a NAV felé 
nem kell beküldeni). 

A tanulmányok igazolására
a) külföldi felsőoktatási intézmény esetében olyan munkanapokon végzett felsőoktatási 

tevékenység igazolása szükséges, ahol a tanulmányi követelmények teljesítéséhez 
oktatói személyes közreműködést igénylő foglalkozások (előadás, szeminárium, 
gyakorlat, konzultáció) szükségesek;

b) külföldi köznevelési intézmény esetében olyan munkanapokon végzett iskolarend-
szerű köznevelési tevékenység igazolása szükséges, ahol a tanulmányi követelmé-
nyek teljesítéséhez pedagógus, szakképzés esetén pedagógus és gyakorlati oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozások (tanítási óra, szakmai gyakorlat) 
szükségesek.

Gyakorlati tudnivaló

Jelenleg nincs olyan jogszabály, amely egyértelmű eligazítást nyújtana annak a kér-
désnek az eldöntésében, hogy a társas vállalkozó fő tevékenysége milyen iskolai vég-
zettséget, milyen szakképzettséget igényel. Tehát a kérdés eldöntésénél mindig abból 
kell kiindulni, hogy a társas vállalkozó fő tevékenysége milyen iskolai végzettséget, és 
milyen szakképzettséget igényel. A kérdés eldöntéséhez az Országos Képzési Jegyzék-
ről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 
(VII. 6.) Korm. rendelet nyújthat segítséget.

4.1.1 Mentesítés a különös szabályok szerint történő fizetési kötelezettség alól 

Meghatározott esetekben a társas vállalkozás (kifizető) mentesül a különös szabályok 
alkalmazása alól, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy nem kell legalább a minimálbér 
112,5 százalékának megfelelő adóalap után az adót megfizetni azokon a napokon, amikor 
a társas vállalkozó
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 – táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási 
díjban részesül;

 – gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek 
otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást 
segítő ellátás, gyermekek otthongondozási díj, ápolási díj folyósítása alatt a tag 
személyes közreműködését személyesen folytatja; 

 – csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő 
ellátásban egyidejűleg részesül;

 – önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;
 – fogvatartott13;
 – az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, a 

közjegyzői iroda tagjának az ügyvédi tevékenysége, szabadalmi ügyvivői kamarai, 
illetve közjegyzői kamarai tagsága szünetel.

Példa: a középfokú végzettséget nem igénylő tevékenységet folytató társas vállalkozó 
júniusban 1-jétől 10-éig táppénzben részesül. A társas vállalkozó június hónapban sze-
mélyes közreműködésre tekintettel 120 000 forintot vesz fel, ami azt jelenti, hogy a 
szociális hozzájárulási adót – az adófizetés alól történő mentesítésre okot adó körülmény 
fennállásának hiányában – a „minimum adóalap”, a minimálbér (149 000 forint) 112,5 
százaléka után, azaz 167 625 forint alapulvételével kellene megfizetnie. Az adóalap 30-
ad része 5 587,5 forint. A táppénzfolyósítás miatt az adófizetési kötelezettséget 20 nap-
ra kell teljesíteni, azaz a minimum fizetési kötelezettség összege 111 750 forint lenne, 
de a személyes közreműködésre tekintettel felvett összege ezt meghaladja, tehát 120 000 
forint lesz a szociális hozzájárulási adó alapja. Ha a személyes közreműködésért felvett 
összeg, a példában szereplő esetben nem érné el a 111 750  forintot, akkor ez lenne a 
minimum adóalap (111 750 forint), ami után az adófizetési kötelezettség fennáll.

Az adóalap megállapításának különös szabályait, vagyis a minimum adóalap után a 
szociális hozzájárulási adót – hasonlóan a járulékfizetés szabályaihoz – csak egy megha-
tározott jogviszonyban kell megfizetni.

Ezért nem kell a különös szabályt alkalmazni azokon a napokon, amikor a társas vál-
lalkozó más társaságnál is társas vállalkozói jogviszonyban áll, feltéve, hogy a másik 
kifizető e napot a taggal fennálló jogviszonya alapján az őt terhelő adó alapjának megál-

13 Fogvatartott: akinek őrizetét rendelték el; az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek 
során a bíróság előírta számára, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített 
helyet engedély nélkül nem hagyhat el; a letartóztatott; az elzárást, a szabadságvesztést töltő személy; 
valamint a kényszergyógykezelés vagy előzetes kényszergyógykezelés alatt álló személy.
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