2020 Szocho
kedvezmény

Érvé
nyes
max.

Szocho
kedvez
mény

01 - Részmunkaidős

3 év 7%

Igénybevétel
maximuma

Szakképzési
hozzájárulást
csökkenti

Feltétel

Jele

min.bér x 2

MEGSZÜNT

1

02 – új:23 Közfoglalk.

9,75%

közf.gar.bér130%-a

MEGSZÜNT

2

03 - Rehabilitációs
kártyával rendelkező

19,5%

min.bér x 2

MEGSZÜNT

3,R

04 – Megv. munkakép.
vállalkozó
kedvezménye

19,5%

min.bér x 2

MEGSZÜNT

4,V

05 – új:18
Szakképzettséget nem
igénylő munkakör

9,75%
100000 forint
KIVA max részmunkaidő
50ezer
arányosan
Igen
max.100000

FEOR 9 főcsoport
MEGSZÜNT

5

NAV igazolás
egész hónapban
KIFUTÓ

6

06 - 25 év alatti
pályakezdő < 180 nap
munkaviszony

2 év 19,5%
!!
3. évtől
9,75% !!

100000 forint
részmunkaidő
arányosan

07 - 25 év alatti „öreg
róka” > 180 nap
munkaviszony

!!

9,75%

100000 forint
részmunkaidő
arányosan

MEGSZÜNT

7

08 - 55 év feletti

!!

9,75%

100000 forint
részmun.arányosan

MEGSZÜNT

8

09 - Tartósan
álláskereső személyek

2 év 19,5%
+1év 9,75%

100000 forint
részmunkaidő
arányosan

Igen
max.100000
3. évben nem

275 napon (9 hó) belül
183 napig (6 hó)
munkanélküli volt, ÁFSZ
igazolás kell KIFUTÓ

9

10 - A GYED, GYES,
GYET folyósítását
követően, illetve a
GYES, GYET
folyósítása alatt

2 év 19,5%
+1év 9,75%

100000 forint
Igen
2015től megszűnt: max.100000
3. évben nem
részmunkaidő
arányosan!!

Ellátások megszűnését
köv. 45 hónap alatt, max
3 évig– igazolás a
folyósító szervtől. Egész
hónapban. KIFUTÓ

X

10 - „3 gyerek”

3 év 19,5%
+2év 9,75%

3 gy./nevelési tám. Igen
100000 forint
max.100000
2015től megszűnt: 4-5. évben nem
részmunkaidő
arányosan!!

Ellátások megszűnését
követő 69 hónap alatt,
max 5 évig – igazolás a
folyósító szervtől. Egész
hónapban. KIFUTÓ

G

11 - Szabad
vállalkozási zónákban
működő vállalkozások

2 év 19,5%
+1év 9,75%

100000 forint
részmunkaidő
arányosan

Fejl.adókedvezményre
Z
jogosult
foglalkoztató.
Egész hónapban.
KIFUTÓ

Igen
max.100000
3. évben nem

12 – új:24
Kutatók foglalkoztatása

19,5%

PhDmax: 500 000 Igen, PhDmax: Kutató az Innovációs U
forint részmunkaidő 500000
törvény fogalma szerint
arányosan
MEGSZÜNT

15 – új:19
Mezőgazdasági
munkakör !!!

9,75%

100000 forint
részmunkaidő
arányosan

25-55 év
FEOR 61, 7333, 6421
MEGSZÜNT

M

A 16-os Karrier Híd megszűnt.
2020 szocho
kedvezmények

Érvé
nyes
max.

17. Védett korban
elbocsájtott
köztisztviselők

Szocho
kedvez
mény
17,50%
KIVA:
NEM!

18.(ex05)
Szakképzettséget nem
igénylő munkakör

8,75%

19.(ex15) –
Mezőgazdasági
munkakör

8,75%

Igénybevétel
maximuma

Szakképzési
hozzájárulást
csökkenti

minimálbér
négyszerese

Igen

minimálbér
KIVA: minimálbér
fele

Nem

minimálbér

Nem

Feltétel

Jele

N

FEOR-08 9. főcsoport
egész hónapban
FEOR-08 6.főcs.61.csop.
/ 7. Főcsoport 7333
/ 8. főcs. 8421
egész hónapban

5

M

20. Munkaerőpiacra
lépők

2 év
+1év

17,5%
8,75%

minimálbér
KIVA 3.év:
minimálbér fele

Igen
Hatósági igazolás kell.
3. évben nem egész hónapban

O

21. Munkaerőpiacra
lépő nők „3 vagy több
gyerek”

3 év
+2év

17,5%
8,75%

minimálbér
KIVA 4-5.év:
minimálbér fele

Igen
Családi pótlék igazolás
4-5. évben nem kell. Csak nők.
egész hónapban

P

22. Megváltozott
munkaképességűek

17,50%

minimálbér
kétszerese

Igen

23. (ex02) Közfoglalkoztatott

8,75%
KIVA:
NEM!

közf.gar.bér130%-a

Nem

24.(ex12) – doktori
PhD

8,75%

max: 500 000
forint

Nem

egész hónapban

25. (ex03)– „doktor
jelölt”

8,50%

max: 200 000
forint

Nem

egész hónapban

Igazolás szükséges.
egész hónapban

Q

2

A 24(ex12) „doktori PhD” és 25 (ex13)-as „doktor jelölt” kedvezmény nincs lekezelve.
Új, szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények 2019. január 1-jétől

17-25
Meghatározott időintervallumig igénybe vehető kedvezmények
06, 09, 10, 11-es kódokkal jelölt, 2018. december 31-én érvényesített kedvezmények az Eat. 2018. december
31-én hatályos rendelkezései szerint az érvényesítésre nyitva álló időtartamig igénybe vehetőek.
Már nem érvényesíthető adókedvezmények
A 01-05, 07-08, 12-13, 15 adókedvezmény jogcímkódokat kizárólag 2019. január 1-jét megelőző biztosítási
időszak esetében lehet alkalmazni! A megszűnt 02-es helyett az új 23-as, a 05-ös helyett a új 18-as, a15-ös
helyett a 19-est lehet alkalmazni.

www.betasoft.hu
Kiegészítések az egyes kedvezményekhez:
Érvényesség maximuma.
Ahol nincs megadva, ott korlátlan ideig érvényes a kedvezmény. Ezeknél az érvényesség vége adat üres
maradhat. Ahol az érvényességen belül a kedvezmény mértéke változik (20,21), ott a hónap végéig tartanak
az időszakok.

Hóközi érvényesség vége:
Ahol a feltétel oszlopban „egész hónapban” szöveg szerepel, ott a hónap végéig érvényesíthető a
kedvezmény, ezt a törvény szövege nevesíti is. A 20,21-es kedvezménynél, az érvényességi időn belül a
kedvezmény mértéke változik. A hónap végéig tartanak az egyes időszakok.
Szakképzési hozzájárulás:
Ha 17,5 százalékos mértékű adókedvezményt érvényesít a szocho adóból, akkor a kedvezményezett adóalap
figyelembevételével a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetnie.
KIVA:
A 17 és 23-as kedvezmény nem alkalmazható a KIVA-ban.
Ahol 8.75% a kedvezmény, ott a KIVA-s maximum a minimálbér felét veheti igénybe.
Tehát a 18-nál a KIVA-s max a minbér felét.
A 20-nál a KIVA-s a 3. évben max a minbér felét.
A 21-nél a KIVA-s a 4-5. évben max a minbér felét.
Részmunkaidő
Az új szochó törvényben nincs részmunkaidő arányosan.
17. Védett korban elbocsájtott köztisztviselők
Közvetlenül felmentése előtt közszolgálati-, állami szolgálati-, kormányzati szolgálati-, közalkalmazotti-,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban dolgozott, erről
igazolással rendelkezik és a 60. életévét betöltötte
20. Munkaerőpiacra lépők kevezménye

Megelőző 275 napon belül 92 napig nem dolgozott. (anyasági ellátás után/mellett ismét munkába
állók is) Az igazolást a NAV elektronikusan küldi a T1041 jelentés megtételét követően, hivatalból,
a foglalkoztatás kezd. időpontját követő hónap 10. napjáig.
21. Munkaerőpiacra lépő nők „3 vagy több gyerek”
A) T1041 13.lap 1 blokk: Három vagy több gyereket nevelő munkaerőpiacra lépő nők utáni érvényesíthető
adókedvezménnyel kapcsolatos... kérelem.
B) 08-as bevallásban tett kérelemre
2008A-01-03 Kérelem a biztosítotti bejelentéssel nem érintett munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető
adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásához.
Azokra vonatkozóan tölthető ki, aki anyasági ellátásban részesült, illetve részesül és a korábbi kifizetőjénél
ismételten munkába áll.
22. Megváltozott munkaképességűek

Megváltozott munkaképességű munkavállalók, egyéni- és társas vállalkozók után.
Komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában vehető igénybe.
Adóhivatal a KIVA információs füzet 6. oldalán:
http://www.nav.gov.hu//data/cms488337/92__A_kisvallalati_ado_szabalyozasa_20181130.pdf
Csak az itt felsorolt kedvezményeket veheti igénybe a KIVA. Tehát a 17, 23 -at nem.
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