
Kitöltési útmutató az Őstermelői Adózás Kalkulátorhoz 

 

A kalkuláció A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényben szabályozott Őstermelői és az 

Őstermelők Családi Gazdasága (ŐCSG) működési formákra vonatkozik. 

A beviteli mezők közül 

 

a kalkulációhoz a „Támogatás nélküli összes éves bevétel” megadása kötelező, illetve amennyiben van 

választott járulékalap, úgy az ebben a sorban lévő legördülő menüt át kell állítani „Igen”-re. 

A „Tagok várható száma a gazdaságban (fő)” alapesetben 1 fő, ebbe a mezőbe 1-100-ig írható számérték. 

A kalkulátorba az Őstermelői és az Őstermelők Családi Gazdasága működési formákra vonatkozó 

adókötelezettség fő szabályai kerültek beépítésre, a számítás alapjául szolgáló adatok esetében: 

- a bevételt csökkentő tételek nem kerülnek külön figyelembevételre, 

 - a költségek nem kerülnek megbontásra, azokat egy összegben szükséges megadni, 

 - a tagok számánál az esetleges év közbeni változásokat nem vesszük figyelembe, a létszámot úgy 

tekinti, mint az adóév végén aktuális tagszámot. 

A kalkulátorban az  gombra kattintva 1-4 fő tagszámra automatikusan megjelenítésre 

kerülnek az adókötelezettségek, kiemelten a beírt tagszámra vonatkozó értékeket. 

Amennyiben 4 fő feletti tagszám kerül bevitelre, akkor a kalkulátorban a választott tagszám mellett az 1-4 

főre kalkulált összegek is megjelenítésre kerülnek, kiemelésre azonban a beírt tagszámra vonatkozó értékek 

kerülnek. 

ŐCSG esetén a minimális taglétszám a törvényben foglaltak szerint 2 fő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A kalkulátorban megjelenített adókötelezettségekre vonatkozó értékhatárok az alábbi táblázat alapján 

kerültek meghatározásra, a 2020. évi 161.000 Ft-os minimálbér alapján. 

 

 

 

A Tárgyév után fizetendő társadalombiztosítási járulék oszlopban megjelenő összegeknél az alábbiakat 

mindenképpen figyelembe kell venni. 

Az új szabályozás alapján a társadalombiztosítási járulék alapja a tárgyévet megelőző év éves 

minimálbérének az ötszörösét el nem érő bevétellel rendelkező őstermelők esetében a megelőző évi bevétel 

15 százaléka. Átmeneti szabályként azonban 2021-ben a 2020. december 31-én hatályos Szja tv. szerinti 

mezőgazdasági kistermelő fizetheti a társadalombiztosítási járulékot a tárgyévet megelőző évi bevételének 

15 százaléka után. 

2021-ben tehát még nem a megelőző évi éves minimálbér 5-szöröse, hanem 8 millió forint (a jelenlegi 

kistermelői értékhatár) a bevételi értékhatár. 

A fentiek miatt 2021-ben a járulékkötelezettség megállapításánál bevételi értékhatárként még a 8 millió 

forintot kell figyelembe venni, 2022-től pedig a megelőző évi minimálbér ötszörösét (ez utóbbi szerepel 

jelenleg a táblázat utolsó oszlopában). 

Amennyiben a bemenő adatokban módosítás történik, akkor az  gombra újra rá kell 

kattintani, hogy a táblázatban lévő összegek a módosított értékek alapján újra számolásra kerüljenek. 

Az  gombbal a korábban bevitt minden adat törlésre kerül, ez esetben a kalkulátor induló 

képernyőjét kapjuk vissza, ahol a beviteli adatok ismételt megadása szükséges az újabb kalkulációhoz. 


