
SZERZŐI JOGDÍJ KÖZTERHEI
2019

Közteher megnevezése

Fizetésre
(teherviselésre)

kötelezett
Adóalap/adótétel Megjegyzés

Személyi jövedelemadó szerző1

az önálló tevékenységből 
származó jövedelem 

csökkentve a tételesen 
elszámolt költségekkel vagy 

10%-os költségátalánnyal 
[Szja tv. 16-18. §]

a szellemi tevékenység 
adókedvezménye megszűnt 

2007. január 1-jével

Általános forgalmi adó
szerző1

a teljesítés ellenértéke a 
törvényben meghatározott 

eltérésekkel 
[Áfa tv. 65. §]

12 millió Ft/év bevételig 
alanyi adómentesség 

érvényesíthető

Egészségbiztosítási- és munkaerő-
piaci járulék:

8,5 %
(természetbeni eg.bizt. járulék: 4%, 

pénzbeli eg.bizt. járulék: 3%,
munkaerő-piaci járulék: 1,5%)

Nyugdíjjárulék: 10%

szerző1

a felhasználási szerződés 
szerinti személyes 

munkavégzés 
(közreműködés) díjazása 

[Tbjr. 3. §]

mentes a minimálbér 30%-át 
el nem érő összeg

[Tbj. 5. § (1) bek. g) pont]

az Szjt. szerinti vagyoni jog 
felhasználásának 

ellenértékeként kifizetett díj 
nem képez járulékalapot  

[Tbj. 21. § d) pont] 

Szociális hozzájárulási adó
19,5%

Ha a szerzői díj 
a kifizetőtől 
származik, 

akkor a
kifizetőt 

(felhasználót) 
terheli

Szja tv. szerint összevont 
adóalapba tartozó adó 

(adóelőleg) alap számításnál 
figyelembe vett jövedelem 

után.

[Szocho tv. 1. § (1). bek]

a vagyoni jog 
felhasználásának 

ellenértékeként kifizetett díj 

Ha nem a 
kifizetőtől 
származik, 

akkor a szerzőt
terheli

Jogforrás: Áfa tv. = 2007. évi CXXVII. tv., Szocho tv. = 2018. évi LII. tv., Szja tv. = 1995. évi CXVII. tv., Tbj. = 
1997. évi LXXX. tv., Tbjr. = 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

1Szerző csak természetes személy lehet.
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