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Az előadás felépítése 

1. Az őstermelők adózási gyakorlatának bemutatása 
• Adózási formák 

• Őstermelők száma, bevételei és átlagos adóterhe 

2. Az őstermelők járulékfizetésének bemutatása 
• Járulékfizetési rendszer áttekintése 

• Járulékfizető őstermelők száma, járulékalapja, illetve fizetett 
járulékai 

 

 



Hogyan adózhat az őstermelő? 

8 mio Ft. alatt 
lehetséges 

4 millió forint alatt 
lehetséges 

8 millió forint felett 
kötelező 



Hogyan kalkulálhatóak az értékhatárok? 
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A nemleges nyilatkozattétel a legnépszerűbb adózási forma 



A bevételek zöme három adózási formához köthető 



Ki, mennyit adót fizet? 



Milyen nyilvántartást vezet az őstermelő? 

Adminisztráció 

NEM: 
 
• Értékesítési 

betétlap v. bevételi 
nyilvántartás 

• számla a bevétel 
20%-áról 

40%-os költségátalány: 
• Naplófőkönyv v. 

pénztárkönyv v. 
bevételi és 
költségnyilv. 

• számla a bevétel 
60%-áról 

Átalány: 
 
• Értékesítési 

betétlap v. bevételi 
nyilvántartás 

Tételes: 
 
• Naplófőkönyv v. 

pénztárkönyv v. 
bevételi és 
költségnyilv. 

• számla 

10%-os 
költségátalány: 
 
• Értékesítési 

betétlap v. bevételi 
nyilvántartás 



Az őstermelői adózás gyökerei 
Adekvát válasz a rendszerváltás utáni mezőgazdaság helyzetére 

• Munkahelyek 30%-a megszűnt, zöme vidéken 

• Kényszervállalkozók tömegei tőke, eszközök és üzemvezetési 
tapasztalat nélkül 

• Agrárdolgozók és agrárvállalkozók jövedelme nemzetgazdasági szinten 
a legalacsonyabb 

• Nincs pénz a mezőgazdaság állami támogatására 

• Mezőgazdaság szociális funkciójának közvetett támogatása 

• Mottó: „Ha nem kér segélyt, az már jó, ne terheljük 
adóval/adminisztrációval, úgysem bírná el a jövedelmezősége” 

 

 

 

 



Őstermelők járulékfizetésének szabályai 

1997. évi LXXX. 
törvény  

2007. január 1.  
Őstermelő 

 =?  
biztosított 



Biztosítottá válik az őstermelő, ha 

a reá irányadó nyugdíjkorhatárig 
hátralévő idő  

+  
a már megszerzett szolgálati idő 

együttesen legalább 20 év. 

Biztosított őstermelő 



Nem válik biztosítottá az 
őstermelő 

• a közös őstermelői igazolvánnyal tevékenykedő kiskorú, 
• a családi gazdaság kiskorú tagja, 
• a saját jogú nyugdíjas, és a nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas,  
• az egyéb jogcímen biztosított személy, kivéve, a munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban állót. 

Nem biztosított őstermelő 



Őstermelő 
Biztosított Nem 

biztosított 

8 millió 
forintot 

meghaladó 
bevétellel 
rendelkező 

Tevékeny-
ségét 
kezdő 

Magasabb 
járulék-
alapot 

választott 
Havi minimálbér 

3 + 4 + 10 % és szochó 

8 millió forint 
bevételi 

határt el nem 
érő 

Bevétel 20 %-
ának 1/12-e 

4 + 10 % 
Egészségügyi 

szolgáltatási járulék 

Őstermelők a járulékfizetési rendszerben 



Őstermelők biztosítási és járulékfizetési kötelezettségei és 
jogosultságai (2016) 

19,5% 

19,5% 



Biztosítási kötelezettség alatt nem álló őstermelők járuléka 

Egészségügyi 
szolgáltatási 

járulék 

Sürgősségi 
betegellátás 

Havi 7320 forint,  
napi 244 forint 

(2018-ban)   
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A biztosított őstermelők többsége főfoglalkozású és 8 millió forint 
alatti bevétellel rendelkezett 2016-ban 
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A legnagyobb járulékalap után a 8 millió forint bevétel alatti 
főfoglalkozású őstermelők fizették meg járulékaikat 2016-ban 
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Nem főfoglalkozásúak 

Őstermelők járulékfizetése, 2016 
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Egy főre jutó járulékfizetés, 2016 



A járulékrendszer specialitásai 
• A 8 millió forint alatt számottevő eltérés a járulékfizetésében a 

támogatottsági szintek eltérése okán 

• A járulékalap a minimálbér alatt marad, ezért a szolgálati idő arányosan 
csökken 

• A 8 millió forint alatt nincs pénzbeli egészségbiztosítási járulék-fizetési 
kötelezettség (választható), így nincs pénzbeli egészségbiztosítási ellátás 

• A kezdő őstermelők járulékterhei a minimálbérhez kötöttek 

• Nincs mód munkaerőpiaci járulék megfizetésére, így nincs munkanélküli-
ellátás sem 

• Mottó: „Hagyjuk a vállalkozónál a TB-pénz zömét, saját vállalkozásában 
jobban fel tudja használni, és fel tud készülni az öngondoskodásra” 

 

 

 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


