Tájékoztató a tandíj megtérítésének adókötelezettségéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev.
tv.) 89. § (5) bekezdése – egyebek mellett – az óvodai, az iskolai neveléshez és
oktatáshoz, a kollégiumi ellátáshoz és a pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódó
bármilyen térítési díj, a tandíj elengedését, mérséklését, továbbá bármilyen
térítési díj, tandíj megfizetéséhez nyújtott támogatást minősíti
adómentesnek a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül. Az
adómentességet azonban nem lehet kiterjesztően értelmezni, nem alkalmazható
bármilyen – oktatáshoz kapcsolódó – fizetési kötelezettség átvállalásával
kapcsolatos adókötelezettség megállapítására. A rendelkezésben említett térítési
díj és tandíj tartalmát ugyanis a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Korm. rendelet) 34-36. §-a pontosan meghatározza.
A Korm. rendelet 34. §-a értelmében az állami szerv, a tankerületi központ, az
állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által
fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében vehetők igénybe
- a térítésmentesen biztosítandó köznevelési szolgáltatásokon kívüli egyéb
foglalkozások,
- az alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy
gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy
meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében
az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami
vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,
- a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények
nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő
megismétlésekor egyes meghatározott köznevelési közfeladatok,
- a független vizsga,
- az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony
megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a
tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló
vizsgája,
- a kollégiumi szolgáltatás, ha a tanuló az iskolai közszolgáltatási
feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe.
A Korm. rendelet 35. §-a meghatározza a térítési díj minimumát és maximumát
is, melyet a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának arányában rögzít.
A Korm. rendelet 36. §-a értelmében tandíj megfizetése mellett vehető igénybe
az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, az

önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési
intézményekben
- az alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai
foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése,
továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve,
hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali
oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte,
- a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem
kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más
szolgáltatás,
- a középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
- a kollégiumi szolgáltatás, ha a tanuló az iskolai alapszolgáltatást tandíj
fizetése mellett veszi igénybe, vagy a tanuló nem a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai
oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
A Korm. rendelet a tandíj mértékét tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai
feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadában maximálja. Ez
azonban nem vonatkozik a kötelező feladatellátásban részt nem vevő
intézményekre, a külföldi nevelési-oktatási intézményekre és a nemzetközi
iskolákra. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális
helyzete alapján csökkenthető.
Ugyanakkor a Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az egyházi köznevelési
intézmény és a magán köznevelési intézmény szolgáltatásainak igénybevételét a
Köznev. tv. 31. § (2) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez
kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési
intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú
nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában.
Az utóbbi esetben a kötelező feladatellátásban érintettek vonatkozásában a
Korm. rendelet 33-36. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
Az említett szabályok alapján tehát egyértelműen megkülönböztethetők a tandíj,
illetve térítési díj ellenében igénybe vehető, oktatáshoz kapcsolódó
szolgáltatások, valamint a fizetési kötelezettség teljesítése mellett igénybe
vehető oktatás. A köznapi nyelv az utóbbi esetben is a „tandíj” kifejezést
használja, ez azonban nem keverhető össze a Korm. rendelet idézett
rendelkezéseiben szabályozott – kötött – tartalmú tandíjjal, térítési díjjal. A
Köznev. tv. 89. § (5) bekezdése szerinti adómentesség kizárólag a Korm.
rendelet szerinti esetekre vonatkozik, nem terjeszthető ki a fizetési kötelezettség
teljesítése esetén igénybe vehető oktatási szolgáltatásokra. A jogalkotói szándék

semmiképpen sem terjedt ki arra, hogy adómentesen tegye lehetővé pl. egy
alapítványi iskola vagy egy nemzetközi iskola szolgáltatásaiért teljesítendő
fizetési kötelezettség munkáltató vagy más személy által történő átvállalását.
Amennyiben a kifizető, munkáltató átvállalja a fizetési kötelezettséget vagy
annak egy részét, a magánszemélynek az Szja tv. 2. § (6) bekezdés szerint a
felek között fennálló jogviszony szerint adóköteles jövedelme keletkezik.
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