Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
2017. évben
A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező
jövedelmek utáni általános mértékű** egészségügyi hozzájárulás:
Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál
22%
figyelembe vett jövedelem után
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja
tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után
A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott
összege után
Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás
A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege
után
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított
jövedelme után
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot
benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után
Kizárólag a magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás
A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)*
Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)*
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Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §)*,
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)*
Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem
esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés)*
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. §
(4) bek) egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nincs.
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14%

A külföldi illetőségű előadóművész

14%

14%

* A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.
** Főszabályként a kifizetőt terheli a 22 százalék mértékű egészségügyi
hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége. A magánszemélynek kell megfizetnie
a 22 százalékos egészségügyi hozzájárulást, ha a jövedelme nem kifizetőtől
származik, vagy a kifizetőnek nincs adó/adóelőleg megállapítási kötelezettsége.
2015-2016. években
A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező
jövedelmek utáni általános mértékű** egészségügyi hozzájárulás:
Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál
27%
figyelembe vett jövedelem után
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja
tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után
A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott
összege után
Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás
A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege
után
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított
jövedelme után
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot
benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után

27%
27%

14%
15%
15%

A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes
átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj.
szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével
Kizárólag a magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás
A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)*
Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)*
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14%
14%

Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §)*,
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)*
Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem
esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés)*
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. §
(4) bek) egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nincs.

14%
14%

A kamat jövedelem (Szja tv. 65.§) és a lekötési hozam (Szja tv. 67/B.§)

6%

A külföldi illetőségű előadóművész

14%

14%

A külföldi illetőségű előadóművész, aki az adózására jogszerűen a Szja tv. 1/B. §-a szerinti
adózást választotta, a megszerzett jövedelme után százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulás fizetésére kötelezett függetlenül attól, hogy a Tbj. szerint nem minősül
belföldinek. A kötelezettség mértéke 14%, amelynek felső határa adóévben 450 000 forint.
* A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.
** Főszabályként a kifizetőt terheli a 27 százalék mértékű egészségügyi
hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége. A magánszemélynek kell megfizetnie
a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást, ha a jövedelme nem kifizetőtől
származik, vagy a kifizetőnek nincs adó/adóelőleg megállapítási kötelezettsége.
2014. január 1-jétől
A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező
jövedelmek utáni általános mértékű** egészségügyi hozzájárulás:
Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál
27%
figyelembe vett jövedelem után
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja
tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után
A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott
összege után
Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás
A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege
után
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított
jövedelme után
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot
benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után
A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes
átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj.
szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével
A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás
A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)*
Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)*
Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §)*,
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)*
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Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem
esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés)*
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. §
(4) bek) egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nincs.
A kamat jövedelem (Szja tv. 65.§ és a lekötési hozam (Szja tv. 67/B.§)

14%

6%

*A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.
** Főszabályként a kifizetőt terheli a 27 százalék mértékű egészségügyi
hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége. A magánszemélynek kell megfizetnie
a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást, ha a jövedelme nem kifizetőtől
származik, vagy a kifizetőnek nincs adó/adóelőleg megállapítási kötelezettsége.
2013. január 1-jétől
A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező
jövedelmek utáni általános mértékű** egészségügyi hozzájárulás:
Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál
27%
figyelembe vett jövedelem után
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja
tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után
A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott
összege után
Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás
A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege
után
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított
jövedelme után
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot
benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után
A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes
átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj.
szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével
A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás
A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)*
Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)*
Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §)*,
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)**
Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem
esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés)*
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. §
(4) bek) egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nincs.
2013. 08. 01-től
A kamat jövedelem (Szja tv. 65.§ és a lekötési hozam (Szja tv. 67/B.§)

27%
27%

14%
15%
15%

20%
14%
14%
14%
14%
14%

6%

* A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.
** Főszabályként a kifizetőt terheli a 27 százalék mértékű egészségügyi
hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége. A magánszemélynek kell megfizetnie
a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást, ha a jövedelme nem kifizetőtől
származik, vagy a kifizetőnek nincs adó/adóelőleg megállapítási kötelezettsége.
2012. január 1-jétől
Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás
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A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező
jövedelmek utáni általános mértékű** egészségügyi hozzájárulás:
Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál figyelembe
vett jövedelem után
27%
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja
tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után
27%
A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege
után
27%
Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás
A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege után 10%
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított
jövedelme után
15%
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot
benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után

15%

A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni
vállalkozónak - alapulvételével
20%
A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső
határig**
A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)
14%
Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)
14%
Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §),
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)

14%
14%

Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a
teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés)
14%
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4)
bek)
0%
* A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.
** Főszabályként a kifizetőt terheli a 27 százalék mértékű egészségügyi
hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége. A magánszemélynek kell megfizetnie
a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást, ha a jövedelme nem kifizetőtől
származik, vagy a kifizetőnek nincs adó/adóelőleg megállapítási kötelezettsége.
2011. január 1-jétől
Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás
A járulékterhet nem viselő jövedelmek utáni általános mértékű** egészségügyi
hozzájárulás:
Az összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg-alap számításnál figyelembe
vett jövedelem után
27%
A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások
[Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege után
A kamatkedvezményből származó jövedelem után
Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot
benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után
A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes
átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj.
szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével
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A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési
felső határig*
A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)
14%
Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)
14%
Az osztalék (Szja tv. 66. §)**, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §),
Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)
Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem
esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés)
Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. §
(4) bek)

14%
14%
14%
0%

* A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.
** Főszabályként a kifizetőt terheli a 27 százalék mértékű egészségügyi
hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége. A magánszemélynek kell megfizetnie
a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást, ha a jövedelme nem kifizetőtől
származik, vagy a kifizetőnek nincs adó/adóelőleg megállapítási kötelezettsége.
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