
Kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó és evás egyéni vállalkozó 
járulékfizetési kötelezettségei

2019

Időszak Baleseti járulék Egyéni vállalkozó 
egészségügyi 
szolgáltatási 

járuléka

Egyéni vállalkozó 
nyugdíjjáruléka

Evás egyéni 
vállalkozó 

nyugdíjjáruléka4

2006. 01.01–08.31. 5%1 – – 10%
2006.09.01–12.31. – 10%1 – 10%
2007.01.01–03.31. – 16%1   8.5%1,2 10%
2007.04.01–12.31. – 9%1 8.5%1 10%
2008.01.01–12.31. – 4 350 Ft/hó 9.5%1 10%
2009.01.01–12.31. – 4 500 Ft/hó 9.5%1 10%
2010.01.01–12.31. – 4 950 Ft/hó 9.5%1 10%
2011.01.01–12.31. – 5 100 Ft/hó 10%3 10%
2012.01.01–12.31. – 6 390 Ft/hó 10%3 10%
2013.01.01–12.31. – 6 660 Ft/hó 10%3 10%
2014.01.01–12.31. – 6 810 Ft/hó 10%3 10%
2015.01.01–12.31. – 6 930 Ft/hó 10%3 10%
2016.01.01–12.31. – 7 050 Ft/hó 10%3 10%
2017.01.01–12.31. – 7 110 Ft/hó 10%3 10%
2018.01.01–12.31. – 7 320 Ft/hó 10%3 10%
2019.01.01-től – 7 500 Ft/hó 10%3 10%
Jogforrás:1997. évi LXXX. tv 19. § (2) és (4) bek., 29.§ (1), (3) bek., 37. § (1)–(2) bek., Eva tv. 22. § (8) bek.

1A járulék alapja az egyéni vállalkozói tevékenységből származó vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját 
képező jövedelem.
2 A 2006. évi CXXI. tv 30. § (9)-(10) bek. alapján az egyéni vállalkozó a 2007. I. negyedévre választhatja a 8,5% 
nyugdíjjárulék megfizetését.
3 A járulék alapja vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét; átalányadózás esetén az átalányban 
megállapított jövedelem.
4Az Eva tv.-ben meghatározott adóalap után.



Kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó és evás egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségei

2019

		Időszak

		Baleseti járulék

		Egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka

		Egyéni vállalkozó nyugdíjjáruléka

		Evás egyéni vállalkozó nyugdíjjáruléka4



		2006. 01.01–08.31.

		5%1

		–

		–

		10%



		2006.09.01–12.31.

		–

		10%1

		–

		10%



		2007.01.01–03.31.

		–

		16%1

		  8.5%1,2

		10%



		2007.04.01–12.31.

		–

		9%1

		8.5%1

		10%



		2008.01.01–12.31.

		–

		4 350 Ft/hó

		9.5%1

		10%



		2009.01.01–12.31.

		–

		4 500 Ft/hó

		9.5%1

		10%



		2010.01.01–12.31.

		–

		4 950 Ft/hó

		9.5%1

		10%



		2011.01.01–12.31.

		–

		5 100 Ft/hó

		10%3

		10%



		2012.01.01–12.31.

		–

		6 390 Ft/hó

		10%3

		10%



		2013.01.01–12.31.

		–

		6 660 Ft/hó

		10%3

		10%



		2014.01.01–12.31.

		–

		6 810 Ft/hó

		10%3

		10%



		2015.01.01–12.31.

		–

		6 930 Ft/hó

		10%3

		10%



		2016.01.01–12.31.

		–

		7 050 Ft/hó

		10%3

		10%



		2017.01.01–12.31.

		–

		7 110 Ft/hó

		10%3

		10%



		2018.01.01–12.31.

		–

		7 320 Ft/hó

		10%3

		10%



		2019.01.01-től

		–

		7 500 Ft/hó

		10%3

		10%





Jogforrás:1997. évi LXXX. tv 19. § (2) és (4) bek., 29.§ (1), (3) bek., 37. § (1)–(2) bek., Eva tv. 22. § (8) bek.

1A járulék alapja az egyéni vállalkozói tevékenységből származó vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem. 

2 A 2006. évi CXXI. tv 30. § (9)-(10) bek. alapján az egyéni vállalkozó a 2007. I. negyedévre választhatja a 8,5% nyugdíjjárulék megfizetését.


3 A járulék alapja vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét; átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem.

4Az Eva tv.-ben meghatározott adóalap után.


