
Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek 

legújabb verziója (1.203) letölthető az internetről a levél végén található link segít-

ségével.

Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program

legújabb verziójában:

A  ktuális Kézikönyv elérése:  

A Karbantartás / Lokális rendszeradatok... menüpontban be lehet állítani a Kézikönyv használa-

ta (F1 billentyűre) funkciót. Ha ez beállításra került, az F1 vagy Fn + F1 billentyű(k) megnyomásá-

ra bármikor előhívható az XL Bér Kézikönyv. A Kézikönyvet folyamatosan frissítjük, s mindig a

legaktuálisabb állapota érhető el. 

A  ktuális   programfrissítési levél   elérése:  

Az Eszközsorban található  Frissítési hírlevelek ikonra kattintva a legfrissebb programverzióhoz

tartozó frissítési levélünk elérhetővé válik. 



Minimálbér,  garantált  bérminimum  változása  2021.  február  1-jétől

2021.  január  28-án  kihirdették  a  2021.  február  1-jétől  érvényes  minimálbér  és  garantált

bérminimum  összegét.  Az  új  minimálbérhez  kapcsolódó  átmeneti  szabályok  között  lehetnek

olyanok,  amelyek  visszamenőleges  hatályúak  (azaz  január  1-jétől  is  az  új  minimálbérrel  kell

számolni),  ezért  előfordulhat,  hogy  egyes  számfejtéseket  meg  kell  majd  ismételni!

Kötelező legkisebb munkabér (Minimálbér) összege: 167.400.- Ft/hó

Garantált bérminimum összege: 219.000.- Ft/hó

Jogszabályi háttér: 

• A Kormány 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a

garantált bérminimum megállapításáról  (megjelent: 2019. december 30-án a 2019. évi 222. számú

Magyar Közlönyben)

• A Kormány 20/2021. (I. 28.) Korm. Rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a

garantált  bérminimum megállapításáról   (megjelent:  2021.  január  28-án  a  2021.  évi  13.  számú

Magyar Közlönyben)

• A Kormány 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelete a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizs-

gálatáról (megjelent: 2021. január 28-án a 2021. évi 13. számú Magyar Közlönyben)

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS a Karbantartás / Évnyitás utáni segédletek (2021) menü-

ponttal kapcsolatban!

Az év megnyitása után javasolni szoktuk a 'Karbantartás / Évnyitás utáni segédletek (2021)' menü-

pont használatát.

Az idei évben nem január 1-jével, hanem február 1-jével emelkedik a minimálbér és a garantált bér-

minimum összege! 

A „Minimálbéres dolgozók csoportos bérkorrekciója” és a „Garantált bérminimumos dolgo-

zók csoportos bérkorrekciója” menüpontok csakis január 1-jével módosítják a minimálbér és

garantált bérminimum összegeit. 



Jelen esetben e két menüpont futtatásával továbbra is a január 1-jei összegeket állítjuk be,

ezért a február 1-jei változások kapcsán semmiképpen nem javasoljuk e két menüpont lefutta-

tását! 

Hogy mégis legyen lehetőség a bérek csoportos módosítására, jelen helyzetben az alábbi meg-

oldást javasoljuk!

Csoportos bérváltoztatás miatt az alábbi menüpontunk használatát javasoljuk 2021-ben:

1. Lépjen be a Kozmetika / Csoportos adatmódosítás / Jogcímértékek csoportos szerkesztése (törzs-

adatban) menüpontba. Fontos, hogy a kiválasztott hónap a Február legyen! 

2. A Jelleg-nél a Bér és a Jogcím-nél szintén a Bér kiválasztása után meg kell nyomni a >>Tovább

gombot. 

3. Majd a következő képernyő jelenik meg:



4. Az érintett dolgozóknál át lehet írni az összegeket, vagy a bal alsó sarokban található excel ikon

segítségével be is lehet importálni. Importálás esetén az Excel ikonra kattintva látható az általunk

várt felépítés. Az egyes oszlopokhoz az alábbiakban látható a magyarázat, milyen adat szükséges.

Dolgazon: a dolgozó 5 jegyű sorszáma. 

szam1: ebben az esetben nem kell tölteni

szam2: ha havibéres a dolgozó, ide kell írni a havibérét. 

szam3: ha órabéres a dolgozó, ide kell írni az órabérét. 

5. Kézi rögzítés vagy importálás után, a mentést követően megadható a 2021.02.01-jei hatálydátum.



A [Rendben] gombra kattintva elmentjük a módosításokat. 

Majd a következő képernyő jelenik meg:

Itt az [Igen] gombot kell megnyomni. Majd az [OK] gombot!

6. A program érzékeli, kiknek változott a bére, és az érintett dolgozók törzsadatába beemeljük az új

összegeket 2021.02.01-jétől. 



Az azt megelőző hatályban természetesen marad az eredeti Bér összeg.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, ha esetleg van olyan dolgozó, akinek van már a törzs-

adatban, itt a jogviszony adatoknál 2021.02.01-jét követő hatálydátum, akkor a későbbi hatá-

lyokban is be kell állítani az új Bér összegét! 



MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁSA 2021. FEBRUÁR 1-JÉTŐL

2021. január 28-án hirdették ki a 2021. februártól hatályos minimálbér összegét a Magyar Közlöny

2021. évi 13. számában. 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2021. február 1-jétől:

    • havibér alkalmazása esetén 167 400 Ft/hó

    • hetibér alkalmazása esetén 38 490 Ft/hét

    • napibér alkalmazása esetén 7 700 Ft/nap

    • órabér alkalmazása esetén 963 Ft/óra

A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott

munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2021. február 1-jétől:

    • havibér alkalmazása esetén 219 000 Ft/hó

    • hetibér alkalmazása esetén 50 350 Ft/hét

    • napibér alkalmazása esetén 10 070 Ft/nap

    • órabér alkalmazása esetén 1 259 Ft/óra

A minimálbér emelkedése egyéb ellátásokat és kötelezettségeket is érint. A teljesség igénye nél-

kül röviden áttekintjük most ezeket változásokat! 

Egyéni vállalkozó és társas vállalkozó esetén a minimálbér/garantált bérminimum összege: 

    • minimum járulékfizetési alap a társadalombiztosítási járulék tekintetében a (tárgyhó első napján

érvényes) minimálbér/garantált bérminimum 100 százaléka;

    • a szociális hozzájárulási adó alapja a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér/garantált bér-

minimum 112,5 százaléka.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi

CXXII. törvény (Tbj.) 4. § szerint minimálbér:



14.1. a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított

alapbér kötelező legkisebb havi összege, és

14.2. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap el-

ső napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen

végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy kö-

zépfokú szakképzettséget igényel.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.)

34. § 11. pontja szerint minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve

az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap el-

ső napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen

végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy kö-

zépfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi

összege

TB járulék alapja minimum: Januárban 161.000 Ft / 210.600 Ft, februárban és azt követően 167.400

Ft / 219.000 Ft. 

SZOCHO alapja minimum: Januárban 181.125 Ft / 236.925 Ft, februárban és azt követően 188.325

Ft / 246.375 Ft. 

Szocho fizetési felső határ

A szocho fizetési felső határ összege az év első napján érvényes minimálbér huszonnégyszerese,

azaz a 2020-ban is hatályos, 161.000 Ft x 24 = 3.864.000 Ft.

Szocho kedvezmények alapja

Szocho kedvezményekkel kapcsolatban szintén az év első napján érvényes minimálbérrel kalkulá-

lunk, ami 2021. január 1-jén még 161.000 Ft volt.

Szakképzési hozzájárulás alapja

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerint:

106. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási

adó alapja.



Járulékfizetési alsó határ

A munkaviszonyban foglalkoztatottak tekintetében meghatározott járulékfizetési alsó határ a (tárgy-

hó első napján érvényes) minimálbér 30%-a. Tehát 2021. február 1-jétől legalább 50.220 Ft után

kell megfizetni a tb járulékot, a szociális hozzájárulási adót, és a szakképzési hozzájárulást.

Januárban az alsó határ összege: 48.300 Ft

Februárban és az azt követő hónapokban az alsó határ összege: 50.220 Ft

Személyi kedvezmény

A személyi kedvezmény 2021. január 1-től adóalap kedvezménnyé alakult, mely az első házasok

kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. A kedvezmény mér-

téke jogosultsági hónaponként (az év első napján érvényes) minimálbér egyharmada száz forintra

kerekítve, tehát 53.700 Ft/hó (15% szja: 8.055 Ft)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

3. § 77. Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb

munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori

minimálbért.

Személyi kedvezmény összege 2021-ben: 53.700 Ft

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél a munkavállalók szá-

ma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek szá-

ma nem éri el a létszám 5 százalékát. Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező

legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, 2021-ben tehát – a 2020. évivel megegyezően – 161.000

Ft x 9 = 1.449.000 Ft/fő/év. (2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdés)

Mvmt. 2011. évi CXCI. tv. 

23. § (5) A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavál-

laló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.



Efo tv. 2010. évi LXXV. törvény alapján mentesített keretösszegek

9. § (1) E törvény alkalmazásában a 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifi -

zetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni.

(2) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem

kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó

bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

a) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy

b) - ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár - a garan-

tált bérminimum

napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg).

A „Igazolás  az  egyszerűsített  foglalkoztatásból  származó bevételről”  nevű nyomtatványunkon a

mentesített keretösszegek kezelése: 

Itt a minimálbér napi összege 2021-ben is: 7410 Ft

Itt a garantált bérminimum napi összege 2021-ben is: 9690 Ft. 

GYED és az örökbefogadói díj (ÖFD) maximum összege 

2021. január hónapban is a 167.400 Ft alapján kell megállapítani a GYED és az ÖFD maximum

összegét. GYED és az ÖFD maximum 2021-ben tehát: 234.360 Ft.

Táppénz maximum

2021. januárban kezdődő táppénz esetében a januári minimálbér összege alapján számoljuk a táp-

pénz maximumot: 10.733,33 Ft

2021. februárban vagy azt követő hónapokban kezdődő táppénz esetében a februári minimálbér ösz-

szege alapján számoljuk a táppénz maximumot: 11.160 Ft



Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Veszélyeztetett ágazatok kedvezménye februárban hónapban is

2021. január 29-én megjelent a Magyar Közlöny 15. számában  a veszélyhelyzet ideje alatt egyes

gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló a 32/2021. (I. 29.)

Korm. Rendelet. 

A rehabilitációs  hozzájárulásra  vonatkozó  adófizetési  kedvezményre  vonatkozó  szabályok  így

módosulnak: 

A megváltozott  munkaképességű személyek ellátásairól  és egyes  törvények módosításáról  szóló

2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett 5. § (1) bekezdése

szerinti kifizető 2020. évben két hónapra, 2021. évben  két hónapra arányosan jutó hozzájárulás-

fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett

a 2020. évben további előleget és a 2021. év első negyedévére előleget nem fizet.

A szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, rehabilitációs hozzájárulást, kivát érintő

adókedvezmények a 2021. évben a január mellett a február hónapot is érintik. 

Jogszabályi háttér: 

A  Kormány  32/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendelete  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  egyes  gazdaságvédelmi

intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról 3. § (megjelent: 2021. január 29-én a 2021. évi 15.

számú Magyar Közlönyben)

A 2020. november 25-én küldött 1.195 verzióhoz tartozó frissítési levelünk tartalmaz minden fontos

tudnivalót ahhoz, hogy a veszélyeztetett ágazati számfejtéseket el tudják készíteni!



A SZÉP kártyák és a Kamatkedvezményből származó jövedelem után 2021. január 1-jétől

NEM kell megfizetni a szakképzési hozzájárulást

A Magyar Közlöny 13. számában megjelent a Kormány 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelete a veszély-

helyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzési hozzájárulás-fizetési kedvezményről. 

A kormányrendelet alapján 2021. január 1-től változott a szakképzési hozzájárulás alapja. A módo-

sítás érinti többek között a béren kívüli juttatásokat is. Ez azt jelenti, hogy már a januári SZÉP-kár-

tyák után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni. 

Az Szkt. 106. § (1) bekezdése szerint „A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájáru-

lásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.”

Ettől eltérően 2021. január 1-jétől nem képezi a szakképzési hozzájárulás alapját:

A Szocho tv. 1. § (4) bekezdése szerinti:

• béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],

• béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] Szja

tv. szerint adóalapként meghatározott összege,

• kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]. 

A Szocho tv. 1.  § (5)  bekezdésében meghatározott jövedelem:

• a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],

• az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],

• az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],

• az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],

• az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jöve-

delme.

A fentiek alapján jelen verziónktól kezdődő számfejtések során a béren kívüli juttatások, egyéb bé-

ren kívüli juttatások és a Kamatkedvezményből származó jövedelem után szakképzési hozzájárulást

NEM fogunk számolni.



Az Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása menüpontban számfejtett alábbi jogcímek után szakkép-

zési hozzájárulást NEM fogunk számolni:

• Üzleti ajándék

• Reprezentáció

• Egyéb béren kívüli juttatás

• Telefonadó

• Nyeremény

Kérjük, amennyiben 2021. január hónapban már készült olyan számfejtés, amelyben béren kívüli

juttatás, egyéb béren kívüli juttatás, vagy Kamatkedvezményből származó jövedelem is számfejtés-

re került, ismételjék meg ezeket a számfejtéseket!

Az egyéb tételek elszámolása menüpontban készített számfejtéseket kérjük szintén ismételjék meg,

ha már készült ilyen típusú számfejtés! 

Jogszabályi háttér:

A Kormány 22/2021. (I. 28.) Korm. Rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzá-

járulás-fizetési kedvezményről (megjelent: 2021. január 28-án a 2021. évi 13. számú Magyar Közlönyben)

Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére. 

Budapest, 2021. február 1. 

Üdvözlettel: 

Vidner Eszter
szoftvertanácsadó

A Servantes XL Bér legújabb verziója a http://www.servantes.hu web oldalon ta-
lálható. Ezen oldal részletes tájékoztatást nyújt a frissítés folyamatáról is. Ameny-
nyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van hívja ügyfélszolgálatunkat

a 06-1-273-3310 telefonszámon.

http://www.servantes.hu/
http://www.servantes.hu/

	Minimálbér, garantált bérminimum változása 2021. február 1-jétől
	2021. január 28-án kihirdették a 2021. február 1-jétől érvényes minimálbér és garantált bérminimum összegét. Az új minimálbérhez kapcsolódó átmeneti szabályok között lehetnek olyanok, amelyek visszamenőleges hatályúak (azaz január 1-jétől is az új minimálbérrel kell számolni), ezért előfordulhat, hogy egyes számfejtéseket meg kell majd ismételni!
	A Kormány 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelete a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról (megjelent: 2021. január 28-án a 2021. évi 13. számú Magyar Közlönyben)
	FONTOS TÁJÉKOZTATÁS a Karbantartás / Évnyitás utáni segédletek (2021) menüponttal kapcsolatban!
	2. A Jelleg-nél a Bér és a Jogcím-nél szintén a Bér kiválasztása után meg kell nyomni a >>Tovább gombot.
	3. Majd a következő képernyő jelenik meg:
	4. Az érintett dolgozóknál át lehet írni az összegeket, vagy a bal alsó sarokban található excel ikon segítségével be is lehet importálni. Importálás esetén az Excel ikonra kattintva látható az általunk várt felépítés. Az egyes oszlopokhoz az alábbiakban látható a magyarázat, milyen adat szükséges.
	Dolgazon: a dolgozó 5 jegyű sorszáma.
	szam1: ebben az esetben nem kell tölteni
	szam2: ha havibéres a dolgozó, ide kell írni a havibérét.
	szam3: ha órabéres a dolgozó, ide kell írni az órabérét.
	5. Kézi rögzítés vagy importálás után, a mentést követően megadható a 2021.02.01-jei hatálydátum.
	A [Rendben] gombra kattintva elmentjük a módosításokat.
	Majd a következő képernyő jelenik meg:
	Itt az [Igen] gombot kell megnyomni. Majd az [OK] gombot!
	6. A program érzékeli, kiknek változott a bére, és az érintett dolgozók törzsadatába beemeljük az új összegeket 2021.02.01-jétől.
	Az azt megelőző hatályban természetesen marad az eredeti Bér összeg.
	MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁSA 2021. FEBRUÁR 1-JÉTŐL
	2021. január 28-án hirdették ki a 2021. februártól hatályos minimálbér összegét a Magyar Közlöny 2021. évi 13. számában.
	A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2021. február 1-jétől:
	• havibér alkalmazása esetén 167 400 Ft/hó
	• hetibér alkalmazása esetén 38 490 Ft/hét
	• napibér alkalmazása esetén 7 700 Ft/nap
	• órabér alkalmazása esetén 963 Ft/óra
	A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2021. február 1-jétől:
	• havibér alkalmazása esetén 219 000 Ft/hó
	• hetibér alkalmazása esetén 50 350 Ft/hét
	• napibér alkalmazása esetén 10 070 Ft/nap
	• órabér alkalmazása esetén 1 259 Ft/óra
	A minimálbér emelkedése egyéb ellátásokat és kötelezettségeket is érint. A teljesség igénye nélkül röviden áttekintjük most ezeket változásokat!
	Egyéni vállalkozó és társas vállalkozó esetén a minimálbér/garantált bérminimum összege:
	• minimum járulékfizetési alap a társadalombiztosítási járulék tekintetében a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér/garantált bérminimum 100 százaléka;
	• a szociális hozzájárulási adó alapja a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér/garantált bérminimum 112,5 százaléka.
	A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 4. § szerint minimálbér:
	14.1. a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és
	14.2. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
	A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.)
	34. § 11. pontja szerint minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege
	TB járulék alapja minimum: Januárban 161.000 Ft / 210.600 Ft, februárban és azt követően 167.400 Ft / 219.000 Ft.
	SZOCHO alapja minimum: Januárban 181.125 Ft / 236.925 Ft, februárban és azt követően 188.325 Ft / 246.375 Ft.
	Szocho fizetési felső határ
	A szocho fizetési felső határ összege az év első napján érvényes minimálbér huszonnégyszerese, azaz a 2020-ban is hatályos, 161.000 Ft x 24 = 3.864.000 Ft.
	Szocho kedvezmények alapja
	Szocho kedvezményekkel kapcsolatban szintén az év első napján érvényes minimálbérrel kalkulálunk, ami 2021. január 1-jén még 161.000 Ft volt.
	Szakképzési hozzájárulás alapja
	A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerint:
	106. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.
	Járulékfizetési alsó határ
	A munkaviszonyban foglalkoztatottak tekintetében meghatározott járulékfizetési alsó határ a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér 30%-a. Tehát 2021. február 1-jétől legalább 50.220 Ft után kell megfizetni a tb járulékot, a szociális hozzájárulási adót, és a szakképzési hozzájárulást.
	Januárban az alsó határ összege: 48.300 Ft
	Februárban és az azt követő hónapokban az alsó határ összege: 50.220 Ft
	Személyi kedvezmény
	A személyi kedvezmény 2021. január 1-től adóalap kedvezménnyé alakult, mely az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. A kedvezmény mértéke jogosultsági hónaponként (az év első napján érvényes) minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve, tehát 53.700 Ft/hó (15% szja: 8.055 Ft)
	A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)
	3. § 77. Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.
	Személyi kedvezmény összege 2021-ben: 53.700 Ft
	Rehabilitációs hozzájárulás
	Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, 2021-ben tehát – a 2020. évivel megegyezően – 161.000 Ft x 9 = 1.449.000 Ft/fő/év. (2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdés)
	Mvmt. 2011. évi CXCI. tv.
	23. § (5) A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.
	Efo tv. 2010. évi LXXV. törvény alapján mentesített keretösszegek
	9. § (1) E törvény alkalmazásában a 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni.
	(2) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos
	a) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
	b) - ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár - a garantált bérminimum
	napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg).
	A „Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről” nevű nyomtatványunkon a mentesített keretösszegek kezelése:
	Itt a minimálbér napi összege 2021-ben is: 7410 Ft
	Itt a garantált bérminimum napi összege 2021-ben is: 9690 Ft.
	GYED és az örökbefogadói díj (ÖFD) maximum összege
	2021. január hónapban is a 167.400 Ft alapján kell megállapítani a GYED és az ÖFD maximum összegét. GYED és az ÖFD maximum 2021-ben tehát: 234.360 Ft.
	Táppénz maximum
	2021. januárban kezdődő táppénz esetében a januári minimálbér összege alapján számoljuk a táppénz maximumot: 10.733,33 Ft
	2021. februárban vagy azt követő hónapokban kezdődő táppénz esetében a februári minimálbér összege alapján számoljuk a táppénz maximumot: 11.160 Ft

