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Köszönettel megkaptuk a nyugdíjasok adó- és járulékterheivel kapcsolatos írásbel i
kérdését, amellyel kapcsolatos álláspontunkról az alábbiakban tájékoztatom .

I . A személyi jövedelemadó-szabályok változásai

1 . A kötelező tb-nyugdíj szja-kötelezettsége

A kötelező társadalombiztosítás rendszeréből finanszírozott nyugdíjak személyi
jövedelemadó-kötelezettsége 1990-től napjainkig három szakaszra osztható .

Ezen időszak alatt a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989 . évi XLV.
törvény (1990. január 1-jétől 1991 . december 31-éig), a magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló 1991 . évi XC. törvény (1992. január 1-jétől 1995 .
december 31-éig), valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII .
törvény (1996 . január 1-jétől napjainkig) volt (van) hatályban . Az 1990 . január 1 -
jén hatályba lépett Szja törvény nem határozta meg a nyugdíj fogalmát (a törvén y
nyugdíjat említ), ugyanakkor kimondta, hogy alkalmazásában nyugdíjnak min ősül
a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadéka, a
mezőgazdasági szövetkezeti tag özvegyének özvegyi járadéka, a szakszövetkezeti
tag részére járó növelt összegű öregségi járadék, továbbá a munkaképtelenségi
járadék is. 1992. január 1-jével a nyugdíjnak minősülő jövedelmek köre kibővült
(pl . a nemzeti gondozott részére folyósított gondozási díjjal) . Az 1996. január 1-
jén hatályba lépett Szja törvény a fogalmai között már tételes felsorolást ad a z
Szja törvény alkalmazásában nyugdíjnak minősülő jövedelmek körérő l .

1990-tő l 2001-ig a szabályozás logikája azonos volt : a nyugdíj az összevont adóalap
(korábban: összes jövedelem) része, azonban a nyugdíj adótábla szerint kiszámított
adója a számított adót csökkenti. A nyugdíj így – ha a nyugdíj mellett a magánszemél y
más, az összevont adóalapba tartozó jövedelmet (p1 . munkabért) szerzett – a nyugdíj
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mellett megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelem adóterhelésé t
befolyásolhatta, a magánszemélyt egy magasabb adókulcsú sávba „tolhatta” .

Jelzem Képvisel ő Úr számára, hogy az Szja törvény 1990-t ő l 1993-ig tartalmazott
egy olyan rendelkezést, mely szerint, amennyiben a magánszemély nyugdíja a z
adott évben nem érte el a 108 ezer forintot, akkor a nyugdíj melletti egyé b
keresete is mentes volt a 108 ezer forintos összeghatárig .

2002. január 1-jétő l 2006. december 31-éig a nyugdíjat a jövedelem kiszámítása sorá n
bevételként nem kellett figyelembe venni (a nyugdíj tehát ebben az időszakban
gyakorlatilag adómentes volt), ebből következően a nyugdíj a mellette megszerzett
jövedelmek adózását nem befolyásolta .

2007. január 1-jét ől az 1990. és 2001 . közötti szabályozási logika tért vissza, mel y
alapján a nyugdíj adóterhet nem viselő járandóságként az összevont adóalap rész e
(egyéb jövedelem), ugyanakkor a nyugdíj adótábla szerint kiszámított adója a számítot t
adót csökkenti.

2. Az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás (kiegészítő nyugdíj) adómentesség e

Az Szja törvény — az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra vonatkozó törvényi
szabályozással összhangban — 1995 . január 1-jétől rendelkezik az önkéntes pénztári be -
és kifizetések adókötelezettségéről . Az önkéntes nyugdíjpénztár törvény által el őírt
szolgáltatása (kiegészítő nyugdíj) 1995 . óta adómentes .

3. Magánnyugdíjpénztár által nyújtott nyugdíj szolgáltatás adókötelezettség e

A magánnyugdíjpénztári szolgáltatás az Szja törvény 1998 . és 2003. között hatályos
szabályozása szerint egyéb jövedelemnek min ősült azzal, hogy az adótábla szerint
kiszámított adót e szolgáltatási összegnek az adótábla legmagasabb adókulcsáva l
megállapított adója 50%-ával kellett csökkenteni .

2004-től 2006-ig a magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás adómentes volt . Az
adómentességet az Szja törvény azáltal biztosította, hogy a törvény a
magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatást is — alkalmazásában — nyugdíjnak minősülő
jövedelemnek minősítette, mely nyugdíj előbbi időszakban (2004-2006 .) gyakorlatilag
adómentes volt (a nyugdíjat a jövedelem kiszámítása során bevételként nem kellett
figyelembe venni) .

2007. január 1-jétő l a magánnyugdíjpénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatás is, mivel
az az Szja törvény szerint nyugdíjnak min ősül, adóterhet nem viselő járandóság. Az
adóterhet nem viselő járandóság — mint azt a korábbiakban említettük — az összevont
adóalap része (egyéb jövedelem), ugyanakkor az adóterhet nem viselő járandóság
adótábla szerint kiszámított adója a számított adót csökkenti .

Jelezzük, hogy az Szja törvény az Ön által megjelölt időszakban a nyugdíjak személyi
jövedelemadózásával összefüggésben kifejezetten korcsoport-specifikus szabályokat
(azaz olyan előírásokat, amelyek pl . csak a 65 . életévüket betöltött személyekr e
vonatkoztak volna) nem tartalmazott . A szabályozás abból a szempontból sem vol t
korcsoport-specifikus, miszerint, amennyiben egy nyugdíjas pl . társadalombiztosítási



nyugdíjban részesül(t), akkor az adókötelezettségét nem befolyásolta, befolyásolja a z
életkora .

II. A járulékszabályok változásai

A nyugdíj mellett munkát vállaló személyekre vonatkozó járulékszabályok a
következőképpen változtak az 1990-es évek elejét ő l .

1. 1992. március 1-jétő l

1992. március 1-jétől a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, és a társas
vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató tagja után 10% baleseti járulékot köteles
fizetni — írta elő a társadalombiztosításról szóló 1975 . évi II . törvény 119/A. §-a.

(A vállalkozót a társadalombiztosításról szóló 1975 . évi II . törvény 118/A . §-a szerint —
többek között — akkor kell kiegészítő tevékenységet folytatónak tekinteni, ha öregségi ,
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi járadékos . )

2. 1998. január 1-jétő l

1998. január 1-jétől, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjr a
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
(Tbj .) hatálybelépését ől a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a
társas vállalkozás, valamint a kiegészít ő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által
fizetendő baleseti járulék mértéke változatlanul 10% .

A Tbj. 4 . §-a szerint :

„e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki
vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat .

fi Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki jogszabály, illetőleg nemzetközi
egyezmény alapján

1. öregségi nyugdíjban (ideértve a korengedményes nyugdíjban, az
előnyugdíjban, a bányásznyugdíjban, az egyes m űvészeti tevékenységét folytatók
öregségi nyugdíjában, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi
nyugdíjban, valamint a szolgálati nyugdíjban részesülő személyt is),

2. rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban (ideértve a Magya r
Alkotóművészeti Közalapítványtól rendszeres rokkantsági segélyben részesülő
személyt is) vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékba n

részesül.”

3. 1999. január 1-jétől

1999. január 1-jétő l a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társa s
vállalkozás, valamint a kiegészítő tevékenységet • folytató egyéni vállalkozó álta l
fizetendő baleseti járulék 10%-ról 5%-ra csökken.
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4. 2006 . szeptember 1-jétő l

2006. szeptember 1-jétől a nyugdíjas foglalkoztatott (munkavállaló) is fizet az
egészségügyi ellátásának fedezetére 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot. A
kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után a korábbi 5% baleseti járulék helyet t
10% egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni (a járulékfizetési kötelezettség
társas vállalkozó esetében változatlanul a társas vállalkozást terheli) .

5. 2007 . január 1-jétő l

2007. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 16% .

6. 2007 . április 1-jétől

2007. április 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 9%-ra csökken .

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény módosította a Tbj . 25 . és 36-37 . §-ait,
melyek alapján a nyugdíj mellett munkát vállaló személyek (a foglalkoztatottak és a
vállalkozók) 2007. április 1 jétől kötelesek 8,5% nyugdíjjárulékot fizetni a járulékalapot
képező jövedelmük (munkabér, vállalkozói kivét stb .) után. A saját jogú nyugdíjas
foglalkoztatott, a kiegészít ő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni és társa s
vállalkozó azonban a 2007 . január 1-je és 2007. március 31-e közötti időszakra i s
választhatta a nyugdíjjárulék fizetését. E választásáról 2007 . január 31-éig lehetett
nyilatkozni a foglalkoztatónak.

A nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó esetében érvényes az a szabály, hogy ha ninc s
járulékalapot képező jövedelmük (pl . az egyéni vállalkozó nem számol el kivétet) ,
akkor járulékfizetési kötelezettségük sincs .

A nyugdíjasok nyugdíjjárulék-fizetésével kapcsolatos új szabály az alábbiakba n
felsorolt személyekre vonatkozik :

1 . a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottra (a foglalkoztatott az a biztosított, aki nem
egyéni vagy társas vállalkozó, pl . munkavállaló) .

Saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy, ak i

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmén y
alkalmazásával saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjba n
részesül .

A saját jogú nyugdíjjal azonos elbírálás alá esik a korengedményes nyugdíj, az
előnyugdíj, a bányásznyugdíj, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi
nyugdíja, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított öregségi
nyugdíj, Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi, felekezeti nyugdíj, a
szolgálati nyugdíj, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított
rendszeres rokkantsági segély, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi
járadék.

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra ,
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi
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rendelet, illetőleg az Európai Gazdasági Térségr ől szóló Egyezményben részes
tagállam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi, rokkantsági, baleset i
rokkantsági nyugdíjban részesül (Tbj . 4 . § fi pont) .

2 . A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozóra, vagyis arra az egyéni vagy társa s
vállalkozóra, aki vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, tovább á
az özvegyi nyugdíjban részesülő személyre, aki a reá irányadó öregség i
nyugdíjkorhatárt betöltötte (Tbj . 4 . § e) pont) . (Az egyéni és a társas vállalkozó akkor is
kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, ha a nyugdíjának folyósítása szünetel. )

A járulékfizetési kötelezettség a nyugdíj mértékére is kihat . Ha a nyugdíjas személy
nyugdíjjárulékot fizet, nyugellátását meg kell emelni . Az emelés összege minden
biztosítási jogviszonyban töltött év után a járulékfizetés alapjául szolgáló jövedele m
havi átlagos összegének 0,4%-a . Ha tehát egy nyugdíjban részesül ő személy egy évig
havonta átlagosan 100 ezer forint jövedelem után fizeti meg a 8,5%-os nyugdíjjárulékot ,
nyugellátása év végén havi

100 ezer * 0,4% = 400 forinttal

növekszik. Ezen összeg természetesen beépül a nyugdíjba, így a kés őbbi emelések
alapját is képezi .

7. 2008 . január 1-jétő l

2008. január 1-jét ő l a nyugdíjjárulék mértéke 8,5%-ról 9,5%-ra emelkedett, és ezze l
párhuzamosan a nyugdíjemelés mértéke a nyugdíjasként szerzett, nyugdíjjárulék-kötele s
jövedelem alapján 0,4%-ról 0,5%-ra n őtt.

2008 . január 1-jétől további változás, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató
vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járulékként – a korábbi 9% helyett – fi x
összeget, havonta 4 350 forintot fizetnek .

E változás összhangban van azzal, hogy a nem biztosítottak, például a nagykorú
eltartottak, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak (például gyesen, gyede n
lévők, szociálisan rászorultak) után a központi költségvetés is ennyit fizet a
természetbeni ellátások fedezetére .

Budapest, 2008. szeptember ,, 3

Üdvözlettel :

Dr. Veres János
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