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Végleges vagyonvesztés a számvitelben
A számviteli szabályozás szerint a biztosítások díját az anyagjellegű ráfordítások között egyéb
szolgáltatások értékeként kell kimutatni.1
A Pénzügyminisztérium külön állásfoglalást adott ki az életbiztosítás díjának költségként
történő elszámolásáról.2 Ez az okfejtés vezette be a „végleges vagyonvesztés” fogalmát.
Ebből kiindulva kell elbírálni, hogy a szerződő (vállalkozás) által kifizetett biztosítási díj
a) azonnali és végleges vagyonvesztést jelent-e, vagy
b) az olyan jogokat keletkeztet a szerződő (vállalkozás) számára, amelyek révén a
vagyonvesztés a biztosítási díj kifizetésével még nem, esetleg csak később következik
be, vagy be sem következik.
A hivatalos állásfoglalás egyértelműen leszögezi: költségként csak azt az életbiztosítási díjat
lehet elszámolni, amely a szerződőnél a kifizetéskor végleges vagyonvesztésnek minősül. Ha
nincs végleges vagyonvesztés, akkor a vállalkozás nem költséget számol el, hanem a kifizetett
életbiztosítási díjat követelésként köteles kimutatni.
Az állásfoglalás kimondja, hogy a halál esetére szóló (ezért határozatlan idejű) unit-linked
életbiztosítás eseti és rendszeres díja ráfordításként elszámolható, ha
Szerződő fél:
Biztosított:
Kedvezményezett:

a vállalkozás
olyan magánszemély, aki a vállalkozás hozzájárulása nélkül
dönthet a visszavásárlásról
a biztosított által megnevezett személy

Nem beszélhetünk végleges vagyonvesztésről, tehát nem lehet költséget elszámolni a
következő feltételek fennállása esetében:
 a kedvezményezett maga a szerződő fél, vagyis a vállalkozás,
 a visszavásárláshoz a biztosított hozzájárulása nem szükséges,
 a pénzkivonáshoz nem kell a biztosított hozzájárulása,
 a biztosított magánszemély előre lemond a szerződővel való együttes kedvezményezett
jelölésének jogáról,
 a biztosított magánszemély előre lemond arról a jogáról, hogy a szerződés
megszüntetésének szándéka esetén az eredeti szerződő helyébe lépjen, stb.
Íme egy példa a számviteli logika megértéséhez:
Nem tekinthető munkabérnek az olyan összeg, amelyet a munkáltató egy
elkülönített letéti számlára elhelyez a munkavállaló „javára”, oly módon, hogy
a végleges kifizetésről továbbra is a munkáltató dönt.
Az előbbiekből látható, hogy a biztosítási díj költségként csak abban az esetben számolható
el, ha teljes mértékben a biztosított magánszemély rendelkezhet az esetleges visszavásárlásról,
valamint a kedvezményezett kizárólag a biztosított által megjelölt személy lehet. Tehát a
szerződő (díjfizető) vállalkozás nem dönthet a visszavásárlásról, nem lehet kedvezményezett,
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nem rendelkezhet a biztosítási szerződés átírásáról pl.: nem változtathatja meg a biztosított
személyét.
Az NGM egy feltételes adómegállapításban leszögezte: nem kizárt, hogy az életbiztosítást a
magánszemély köti (a Szerződő és a Biztosított ugyanaz a magánszemély), de a biztosítás
díját a magánszeméllyel jogviszonyban álló kifizető/munkáltató fizeti. Egy ilyen konstrukció
is megfelel a végleges vagyonvesztés követelményeinek.3

A társasági adóban elismert költség
A társasági adóról szóló törvény a számviteli eredményből4 indul ki a társasági adóalap
meghatározásakor. A Tao törvény a vállalkozás érdekében felmerült költségek példálódzó
felsorolásakor külön megjelöli, hogy költségnek minősül a biztosítás díja, ha a biztosított az
adózóval az alábbi jogviszonyban van
 munkaviszony,
 önkéntes,
 vezető tisztségviselő,
 személyesen közreműködő tag,
 tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevő szakképző iskolai tanuló.5
Amennyiben egy vállalkozás olyan magánszemély javára köt biztosítási szerződést, akivel az
előbb felsorolt jogviszonyban nem áll, abban az esetben az így fizetett biztosítási díj
 a számvitelben ráfordításnak minősül, de
 a társasági adóalap számításánál növeli az adózás előtti eredményt, ha a vállalkozás
nem képes bizonyítani, hogy ez a kiadás összefüggésben van a vállalkozási, a
bevételszerző tevékenységgel.6

A biztosítási szerződésből származó vagyoni előnyök
Az Szja törvény a jövedelem fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:
„Jövedelem a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, vagy a
bevételnek e törvény szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, vagy
átalányban meghatározott költséggel csökkentett része, vagy a bevétel e törvényben
meghatározott hányada, kivéve, ha a bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe
venni.”7
Bevételnek minősül a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – pénzben
(e törvény alkalmazásában ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben
– mástól megszerzett vagyoni érték.8
A fentiekből következik, hogy a magánszemélyhez áramló vagyoni érték (előny) általában
adóköteles.
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Az alábbi ábra szemlélteti, hogy egy magánszemély milyen vagyoni előnyökre tehet szert a
biztosítási szerződéshez kapcsolódóan:

Az Szja törvény főszabályai szerint ezek a vagyoni előnyök adókötelezettséget keletkeztetnek,
kivéve akkor, ha a törvény külön rendelkezése adómentességet állapít meg.
Az Szja törvény szövege egy bonyolult adómentességi feltétel rendszert tartalmaz, ennek
megértéséhez a törvény nagyon alapos tanulmányozása szükséges. A megértést tovább
nehezíti, hogy a törvény a biztosítási szerződésből származó adóköteles vagyoni előnyöket
egymástól jelentősen eltérő módon adóztatja.

A más személy által fizetett biztosítási díj szja kötelezettsége
A Ptk. alapján a biztosítóval szerződő fél díj fizetésére köteles. A biztosítási díj fizetésére
kötelezett szerződő fél és a biztosított személye eltérhet egymástól, akkor, ha egy másik
magánszemély, vagy egy jogi személy a szerződő fél, aki/amely a biztosított javára fizeti a
díjat.
Ha a magánszemély önmaga után fizeti a biztosítási díjat, akkor fel sem merül a vagyoni
előny lehetősége. Ellenben, ha egy másik személy fizeti a magánszemély nevére szóló
biztosítás díját, abban az esetben adókötelezettség merülhet fel a magánszemélynél, illetve a
másik személynél.
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Ha az egyéni vállalkozó az önmaga után fizetett biztosítási díjat költségként elszámolja, abban
az esetben adóköteles jövedelemként köteles a díjat bevallani.
Másik magánszemély által fizetett biztosítás díja adómentes a biztosított magánszemélynél,
ugyanis a magánszemélyek közötti ajándékozás adómentes.9
A kifizető, a munkáltató, vagy a külföldi társaság által fizetett biztosítási díjak az Szja
törvényben leírt feltételektől függően lehetnek adómentesek, illetve adókötelesek lásd. az
alábbi táblázatot:
Biztosítás típusa

A kifizető által fizetett díj
utáni adókötelezettség

A biztosító által juttatott
bevétel adókötelezettsége

Kockázati biztosítás

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.3.

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.3.

Megtakarítási, befektetési
jellegű biztosítás

Egyes meghatározott juttatás
Szja tv 70. § (1) bek.

Kamatjövedelem
Szja tv 65. §

Teljes életre szóló
életbiztosítás

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.9.

Egyéb jövedelem
Szja tv 28. § (2) bek.

Forrás: Dr. Honyek Péter: Az üzleti biztosításokból származó jövedelem szabályozása 2014-ben – Adó 2014/4-5.
szám

A biztosításokkal kapcsolatos adómentességek az Szja törvényben
Az alábbiakban áttekintjük a törvényben biztosított adómentességeket.
A biztosító szolgáltatása általában adómentes. A törvényi fogalom meghatározás10 szerint
biztosítási szolgáltatásnak minősül a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a biztosítót a
biztosítási szerződés alapján terhelő kötelezettség keretében a biztosító által juttatott vagyoni
érték.
Az Szja törvény 1. számú mellékletének 6.6. pontjában olvasható felsorolás szerint többek
között ide tartozik a személybiztosítás alapján nyújtott
– halál esetére szóló,
– nyugdíjbiztosítási,
– járadékbiztosítási,
– balesetbiztosítási vagy
– betegségbiztosítási
szolgáltatás címén kifizetett összeg.
Az Szja törvény 1. számú melléklet 6.3. pontja alapján adómentes a kockázati biztosítás más
személy által fizetett díja, feltéve, ha annak összege egy hónapra nem haladja meg a
minimálbér11 30%-át. Továbbá adómentes a határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló
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biztosítási jogviszonyra tekintettel bármilyen jogcímen kifizetett összeg, juttatott vagyoni érték.
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életbiztosítás más személy által fizetett rendszeres díja (díjelőírása), ha annak összege
megfelel az Szja törvény 1. számú melléklet 6.9. pontjában leírt feltételeknek.
A kamatjövedelemre vonatkozó szabályok – nagyon bonyolult feltételek előírása mellett –
adómentességet biztosítanak12 az egyszeri díjas és rendszeres díjas életbiztosítások esetében 5
év, illetve 10 év elteltével.

A biztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségek az Szja törvényben
Az előbbi pontban leszögeztük, hogy a biztosító szolgáltatása általában mentes a személyi
jövedelemadó alól. Ez az állítás nem érvényesül az alábbi esetekben:
– a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetnek jövedelmet pótló kártérítést,
– a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás meghaladja a
napi 15.000 Ft-ot,
– az olyan biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek díját vagy díjának egy
részét magánszemély költségként elszámolta.
Egyéb jövedelemnek minősül13 a határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló
életbiztosítás alapján a biztosító teljesítésének összege az alábbi számítás szerint:
+ biztosító általi nem haláleseti kifizetés
− magánszemély által megfizetett biztosítási díjak
− adóköteles biztosítási díjak
= egyéb jövedelem (adóalap)
A levezetésből látszik, hogy a biztosítói kifizetésből – az egyéb jövedelem számításánál –
nem lehet levonni a jogi személy (munkáltató) által fizetett adómentes biztosítási díjakat, pl.
határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás rendszeres díját.
Kamatjövedelem keletkezik az egyszeri díjas és rendszeres díjas életbiztosítások esetében, ha
a biztosítói teljesítés meghaladja a befizetett díjak (kivéve a kockázati biztosítás díját)
összegét.
Egyes meghatározott juttatásnak minősül14 a kifizető által magánszemély javára kötött
személybiztosítás15 szerződés alapján a kifizető16 által fizetett adóköteles biztosítási díj. Az
Szja törvény 3. § 89. pontja alapján adóköteles biztosítási díjnak minősül: magánszemély
biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy által fizetett olyan biztosítási díj,
amely az 1. számú melléklet 6.3. és 6.9. pontja alapján nem adómentes. Többek között ide
tartozik a határozatlan idejű kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás eseti díja, a kockázati
biztosításnak a minimálbér 30 %-át meghaladó díja.
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Szja tv. 65. § (3) bek.
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Szja tv. 70. § (1) bek. c) pont
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A kifizető által magánszemély javára kötött biztosítások esetében a díjfizetés időpontjában
nem szerez bevételt a biztosított magánszemély az olyan biztosítási szerződések alapján,
melyek esetében kizárólag a díjat fizető kifizető (gazdálkodó) jogosult a biztosító
teljesítésére.17

Kamatjövedelem adózása
Elöljáróban le kell szögezni, hogy magánszemély által kötött és fizetett életbiztosításokra a
kamatjövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben az életbiztosítás díját
a kifizető, vagy a munkáltató rendezi, abban az esetben speciális szja szabályok
érvényesülnek.
Az Szja törvény alapján 18 kamatjövedelemnek minősülnek:
„… a biztosítói teljesítésből – kivéve, ha a biztosító teljesítése az 1. számú melléklet 6. pont
6.6. alpontja szerint adómentes vagy e törvény más rendelkezése alapján minősül adóköteles
jövedelemnek – a befizetett díjat (ideértve a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján a
nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt összeget is) meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül
befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja…”.
A nyakatekert törvényi megfogalmazás szerint nincs kamatjövedelem, ha a biztosító
teljesítése
– adómentes, vagy
– más rendelkezés miatt adóköteles (pl. visszavásárlási összeg egyéb jövedelemnek minősül).
A kamatjövedelem számítása
+ biztosítói teljesítés
− befizetett díj (kivéve a kockázati biztosítás díját)
− nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján jóváírt összeg
= kamatjövedelem
A kamatjövedelem közterhei a magánszemélynél: 16 % szja és 2013. augusztus 1-től 6 % eho.
A kamatjövedelem számítása leggyakrabban az olyan egyszeri– és rendszeres díjas
életbiztosítások esetében merül fel, amelyek nem minősülnek teljes életre szóló adómentes19
életbiztosításnak.
Az egyszeri díjas életbiztosítások esetében a kamatjövedelem csökkenthető20
– 3 év elteltével 50 %,
– 5 év elteltével 100 %
mértékben.
A rendszeres díjas életbiztosításoknál a kamatjövedelem csökkenthető21
17

Szja tv. 7. § (1a) bek.
Szja tv 65. § (1) bek. d) pont.
19
Szja tv. 1. számú mell. 6.9.
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Szja tv. 65. § (3) bek.
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– 6 év elteltével 50 %,
– 10 év elteltével 100 %
mértékben.
Tehát 5, illetve 10 év elteltével bekövetkezik az adómentesség, feltéve, hogy a biztosítási
konstrukció megfelel a törvényi feltételeknek.
Kamatjövedelem
csökkentés mértéke
50%-os
100%-os

Egyszeri díjas

Rendszeres díjas

3-5 év között
5 év elteltével

6-10 év között
10 év elteltével

Nem minősül egyszeri díjas biztosításnak a biztosítás, ha
– a biztosítás teljes időtartama a szerződés szerint elvárt díjon felül díjfizetés (pl. eseti)
történt,
kivéve, ha
 a szerződés szerint elvárt díjon felüli díjfizetést a hozzá tartozó
biztosítástechnikai tartalékkal vagy díjtartalékkal együtt elkülönítetten
tartja nyilván a biztosító;
 az így elkülönített összegeket önálló biztosítási szerződésnek tekintik.
Nem minősül rendszeres díjas biztosításnak a biztosítás, ha
– a rendszeres díjak (díjelőírások) előző biztosítási évhez viszonyított növekedésének
(ideértve az indexálást is) mértéke meghaladja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett
fogyasztói áremelkedés 30 %-át.
A díjnövekedés mértékét először a 2012. december 31-ét követően kezdődő biztosítási évre
vonatkozóan kell vizsgálni.22
Az évek számítására vonatkozó szabály 2014. január 1-től megváltozott. A számítás módját
az alábbi ábra szemlélteti:

22

Szja tv. 84/Y. § (2) bek.
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Egészségügyi hozzájárulás
Az Eho fizetési kötelezettség szorosan összefügg az Szja kötelezettséggel, ha a jövedelem
adómentes, abban az esetben Eho kötelezettség fel sem merül. Az Eho kötelezettség a
biztosításokkal kapcsolatban az alábbi jövedelemtípusok esetében keletkezhet:
Jövedelem típusa
egyéb jövedelem
Szja tv. 28. § (2) bek.
kamatjövedelem
Szja tv. 65. § (1) bek d) pont
egyes meghatározott juttatások
Szja tv. 70. § (1) bek. c) pont
1
2

Eho mértéke
27 %
6 %1
27 %2

2013. augusztus 1. napjától
az Eho alapja a jövedelem 1,19-szerese

A 2013. augusztus 1. napjától hatályba lépő kötelezettséggel kapcsolatos mentességeket és
átmeneti szabályokat az Eho törvény 3/A. §-a tartalmazza. Az új előírások alapján a belföldi
magánszemély23 6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni adóalapként
meghatározott összege után.
Nem terheli egészségügyi hozzájárulás azt a kamatjövedelmet, amely után az adó mértéke 0
százalék.
Ha a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak 2013. augusztus 1-je előtt kezdődött, és a
jövedelem megszerzésének időpontja a 2013. augusztus 1-jével kezdődő időszakra esik, csak
a 2013. augusztus 1-jétől megszolgált kamatjövedelmet terheli 6 %-os egészségügyi
hozzájárulás.
Változás 2014. január 1-étől: nem terheli 6 %-os egészségügyi hozzájárulás a
kamatjövedelmet, ha az olyan megtakarítási jellegű életbiztosításból származik, melynek
eszközalapja vagy díjtartaléka – azaz a biztosításban felhalmozott vagyon – legalább 80
százalékban forintban kibocsátott állampapírban van.

Kifizető/munkáltató által fizetett életbiztosítások adózása 2012-2014
2012. december 31. napjáig az Szja törvény külön adómentességet biztosított24 a kockázati
(halál esetére szóló) életbiztosítás díjára. Tehát a magánszemélynél nem keletkezett
jövedelem a más személy (pl. munkáltató) által fizetett eseti és rendszeres biztosítási díj után,
valamint adómentes volt a biztosító haláleseti szolgáltatása is. A biztosítás visszavásárlása
esetén egyéb jövedelmet keletkezett a magánszemélynél, amely után 16 % Szja és 27 % Eho
kötelezettség merült fel.
A kifizető (munkáltató) költségként számolhatta el a magánszemély biztosított javára fizetett
biztosítási díjat, ha a biztosítási konstrukció számviteli szempontból megfelelt a „végleges
vagyonvesztés” követelményének.
23
24

A Tbj. 4. § u. szerinti belföldi magánszemély.
2012-ben hatályos Szja törvény 1. számú melléklet 6.3.
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A 2013. január 1. napjával hatályba lépő átmeneti rendelkezés25 kimondta: ha a biztosító
2012. december 31-ét követően olyan teljes életre szóló kockázati élet- és balesetbiztosításra
teljesít kifizetést, amelynek volt adómentes díja, úgy a 2012. december 31-éig megfizetett
díjra és az ahhoz kapcsolódó biztosítói teljesítésre e törvény 2012. december 31-én hatályos
rendelkezéseit lehet alkalmazni, ha az a magánszemély számára kedvezőbb.
A 2013. évtől hatályba lépő Szja módosítások növelték az unit-linked életbiztosítások
adókötelezettségét, mert
– az eseti díjat adóköteles juttatásnak minősítették, és
– a rendszeres díj adómentességének mértékét korlátozták.
A 2012. december 31. napja után fizetett eseti díjat egyes meghatározott juttatásnak26 kell
tekinteni, amely után 16 % Szja-t és 27 % Eho-t kell fizetni, de az adóalap mindkét esetben az
eseti díj 1,19-szerese, ami azt jelenti, hogy az eseti díj összes adóterhe 51,17 %. Tehát 2013.
évtől megfizetett eseti díj a díjfizetéskor a kifizetőnél 51,17 %-al adózik, de visszavásárláskor
a magánszemélynél nem keletkezik adókötelezettség.
A rendszeres díj továbbra is adómentes maradt, de törvényi korlátok között. A rendszeres díj
adómentességének feltételei27 2013. adóévtől:
– a biztosítás nem minősül kockázati biztosításnak (mert van visszavásárlási értéke)
határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás,
– a biztosítási díjat a biztosítóhoz bejelentett szerződő, illetve díjfizető fizeti,
– a biztosítási díjat a szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni,
– a biztosítási díjat adóévenként csak maximált mértékben lehet emelni, a díjemelés összege
nem haladhatja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetendő díjak

25

Szja tv 84/W. § (3) bek.
Szja tv. 70. § (1) bek. c) pont
27
Szja tv 1. sz. mell. 6.9.
26
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együttes összegének a KSH által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre
vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 %-al növelt értékét.
A díjnövekedés mértékét és gyakoriságának törvényi feltételeit a 2013-ban történt első
díjfizetéstől (díjelőírástól) kell vizsgálni.28
Továbbra is egyéb jövedelemnek minősül29 a határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló
életbiztosítás visszavásárlása esetén az alábbi számítás szerinti jövedelem:
+ biztosító általi nem haláleseti kifizetés
− magánszemély által megfizetett biztosítási díjak
− adóköteles biztosítási díjak
= egyéb jövedelem (adóalap)
A levelezetésből látszik, hogy a biztosítói kifizetésből – az egyéb jövedelem számításánál –
nem lehet levonni a jogi személy (pl. munkáltató) által fizetett adómentes biztosítási díjakat.
A kifizetők a számvitelnél, illetve a társasági adónál leírtak szerint számolhatják el a
biztosítási díjat ráfordításként, figyelembe véve a „végleges vagyonvesztésre” vonatkozó
minisztériumi álláspontot.
A szerződésmódosítások és az adókötelezettség összefüggéseiről alábbiakat kell megemlíteni.
A 2013. adóévben hatályos rendelkezés30 szerint egyéb jövedelem megállapítására adott okot
a biztosítási szerződés bizonyos módosítása (pl. tartammódosítás, biztosított-csere). Ez egy
igazságtalan szabály volt, hiszen önmagában a szerződésmódosítás eredményeként egyik nem
keletkezett kézzel fogható, elkölthető jövedelem.
A vitatott rendelkezést 2014. január 1. napjától törölték.31 Ennek következtében, ha a kifizető,
vagyis az eredeti szerződő egy későbbi időpontban határozott tartamúvá alakítja át a
határozatlan idejű szerződést, akkor ez a szerződésmódosítás nem tekintendő adóztatási
pontnak. Ilyen szerződésmódosítás esetén a kifizető által továbbiakban fizetett díj ugyan
adókötelessé válik, de a korábban fizetett adómentes biztosítási díjak visszamenőlegesen nem
válnak adókötelessé. Ha a biztosított magánszemély az eredeti szerződő kifizető helyébe lép,
akkor ez a szerződésmódosítás, vagyis a szerződő személyének megváltoztatása már nem
keletkeztet adókötelezettséget.
Sajnos a jogalkotó nem volt következetes, ugyanis az Szja törvény szövegében benne maradt
– a szintén 2013. január 1. napjától hatályos – 9. § (3a) bekezdése. A NAV szakértői ehhez a
rendelkezéshez az alábbi magyarázatot fűzték:
„Sok esetben a kifizetők olyan biztosítási szerződést kötnek, hogy a magánszemély csak
biztosított, a biztosító teljesítésére kizárólag a díjat fizető szerződő kifizető a jogosult. Ezek a
díjak az Szja tv. 7. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján nem keletkeztetnek adóköteles
bevételt a biztosítottnál. Amennyiben a felek az említett biztosítási szerződést úgy módosítják,
hogy a biztosító teljesítésére nem a díjat fizető, hanem más magánszemély – aki lehet maga a
biztosított vagy más személy is – válik jogosulttá, akkor a szerződés módosításának
időpontjában a jogosultság megszerzésével a biztosítás addig megfizetett díja egy összegben
válik a biztosítottnál adókötelessé, ha a díj nem adómentes.

28

Szja tv. 84/Y. § (2) bek.
Szja tv. 28. § (2) bek.
30
Szja tv. 28. § (2) bek.
31
2013. évi CC. tv 6. §.
29
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Nem keletkezik adóköteles jövedelem abban az esetben, ha az egyébként adóköteles
szerződésmódosításig megfizetett díjat a magánszemély a kifizetőnek megtéríti.”32

2014-től a magánszemélyek számára nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő a törvény33, ha
olyan biztosítást vásárolnak vissza (vonnak ki jövedelmet), amelyet még 2013 előtt kötöttek.
A magánszemélynek arról kell nyilatkoznia, hogy volt-e 2013 előtt olyan díjfizetés, amelyet a
kifizető nem szerződőként, hanem csak díjfizetőként teljesített. E nyilatkozatra azért van
szükség, mert az ilyen díjfizetést (amikor a kifizető nem szerződőként, hanem csak
díjfizetőként teljesít díjfizetést) 2013 előtt még nem kellett a biztosítóhoz előre bejelentenie a
kifizetőnek, és ezért – nyilatkozat hiányában – a biztosító nem tudja az adókötelezettséget
szabályszerűen megállapítani.34

Kockázati biztosítások adózása
Az Szja törvény meghatározása35 szerint a kockázati biztosítás az olyan élet-, a baleset- és a
betegségbiztosítás, amely esetében biztosítási esemény bekövetkezése nélkül vagyoni érték
kivonására nincs lehetőség, tehát
– a kockázati biztosításnak nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke, és
– fel sem merülhet a díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés.
A kifizető által folyósított kockázati biztosítás adómentes
– a kifizetőnél és
– a biztosítottnál
32

Az Szja törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2014, SALDO Kiadó Budapest, 2014. 58. oldal
Szja tv. 84/Y. § (2) bek.
34
József-Polonyi
Gábor:
Adózás
2014:
fontos
változások
a
biztosítási
szabályokban,
http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Adovaltozasok_2014_fontos_modositasok_a_biz_JW01MO
35
Szja tv 3. § 91. pont
12
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egyaránt feltéve, hogy a havonta fizetett díj nem több a minimálbér 30 %-nál. Ebből
következik az éves adómentes díj maximális összege: (101.500 x 0,3) x 12 = 365.400 Ft.

Baleset- és betegbiztosítások adózása
Az Szja törvény összeghatárhoz köti az adómentességet.36 A biztosító szolgáltatása az alábbi
ábrán szereplő összeghatárok között adómentes:

Ha a biztosító jövedelmet pótló szolgáltatása meghaladja a napi 15.000 Ft-ot, abban az
esetben a 15.000 Ft feletti rész adókötelezettségét az elmaradt jövedelemre irányadó
rendelkezések szerint kell meghatározni.37

Felelősségbiztosítás
2014. március 15. napjával hatályba lépett az új Ptk, amely többek között jelentősen
módosította (megnövelte) a jogi személyek és ezen belül a gazdasági társaságok vezető
tisztségviselőinek a szerződésen kívül okozott károkozásáért való felelősségét.
A változásokat jól szemlélteti az alábbi szöveg összehasonlítás.
a Gt. 2014. március 14-ig hatályos
rendelkezése

az új Ptk rendelkezése

6:541. § [Felelősség a vezető tisztségviselő
30. § (1) A társaság felelős azért a kárért,
amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében károkozásáért]
Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e
eljárva harmadik személynek okozott.
jogviszonyával
összefüggésben
harmadik
személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a
vezető tisztségviselő a jogi személlyel
egyetemlegesen felel.
36
37

Szja tv. 1. számú mell. 6.6.b. pont és 6.7.c. pont.
Szja tv. 1. számú mell. 6.6.b. pont és 6.7.c. pont.
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A 2014. március 14. napjáig hatályos szabályozás szerint a vezető tisztségviselő által okozott
kárért a társaság felel, tehát a károsult kizárólag a társasággal szemben léphetett fel kártérítési
igénnyel.
Az új előírások alapján a vezető tisztségviselő a társasággal együtt perelhető, és a bíróság
elmarasztaló döntése akár a vezető tisztségviselő vagyonát is érintheti.
Az előbbi okok magyarázzák a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása iránti fokozott
érdeklődést.
Ha a munkáltató, illetve a kifizető viseli a vezetői felelősségbiztosítás díját, akkor ez az
összeg
 az Szja törvény alapján38 egyes meghatározott juttatásnak minősül, amely után a jogi
személy köteles megfizetni az 51,17 % mértékű közterhet, valamint
 a Tao törvény szerint39 a vállalkozás érdekében felmerülő költség.
Az Szja törvény 3. § 89. szerint adóköteles a magánszemély biztosítottra kötött biztosítási
szerződés alapján más személy által fizetett biztosítási díj a biztosított magánszemélynél.
Kivételt képez az Szja törvény 1. számú melléklet szerinti adómentes díj. A vezetői
felelősségbiztosítás díja nem szerepel a mellékletben található felsorolásban, ezért az ilyen
összeg a főszabály alapján adóköteles.
Az Szja törvény 4. § (2a) bek. b) pontja kimondja, hogy nem keletkezik bevétel a kizárólag a
díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díjának
megfizetésével.
Ez a rendelkezés kizárólag a díjat fizető, vagyis a jogi személy kártérítési felelősségi körébe
tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díjának adómentességet biztosítja, ezért nem
alkalmazható a vezető tisztségviselő kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat
elhárítására kötött biztosítás díjára. A törvény szövegében szereplő „kizárólag” kifejezés miatt
ezt a bevételt (vagyoni előnyt) adókötelesnek kell tekinteni a vezető tisztségviselőnél.
A hivatalos álláspont egyértelműen leszögezi: hogy az Szja tv. 4 § (2a) b) pontja szerinti
feltételnek ”…az a felelősségbiztosítás feleltethető meg, amely kizárólag
– 3. személynek okozott kár (mivel a saját magával szembeni kártérítési felelősség nem
értelmezhető) és
– a díjat fizető személy kártérítési felelősségi körébe tartozó
kockázat tekintetében biztosít szolgáltatást.”40
Amennyiben a vezető tisztségviselő magánszemély gondoskodik a felelősségbiztosítás
díjának megfizetéséről, abban az esetben ennek összegével nem csökkentheti az összevont
adóalapot.
A biztosító szolgáltatása, vagyis a kártérítés rendezése mentes az adó alól.41

38

Szja törvény 3. § 89. pontja és a 70. § (1) bek. c) pontja
Tao törvény 3. sz. mell. B) 3. és 8. pontja
40
Az NGM 17636/2/2014. számú 2014. június 27. napján kelt állásfoglalása
41
Szja tv 1. sz. mell. 6.6.
39
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Nyugdíjbiztosítás
A várakozások szerint ez a termék jelent igazi áttörést ebben az évben. A kapcsolódó
kedvezmény adójóváírás formájában vehető igénybe. Az „új” szabályozás lényegében követi
a 2009. december 31-ig hatályos előírásokat.
Az Szja törvény értelmező rendelkezése42 alapján a nyugdíjbiztosítás olyan életbiztosítás, ahol
a biztosítói teljesítés
1. a biztosított halála, vagy
2. jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy
3. az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve
4. ha a biztosító elérési szolgáltatása a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi
nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor
válik esedékessé, feltéve, hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre
tekintettel történő teljesítéséig legalább 10 év eltelik.
Az előbbi 1-2-3-4. pontnak és a 10 év várakozási időnek egyszerre kell érvényesülnie, kivéve
 a biztosított halálát,
 a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését,
 valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a
járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a
biztosított haláláig nyújtják.
Az előbbi szigorú kritériumoknak megfelelő szerződés alapján kifizetésre kerülő
nyugdíjbiztosítási szolgáltatás adómentes.43
A nyugdíjbiztosítás díjával kapcsolatban a munkáltatói/kifizetői befizetés nem értelmezhető,
mert az adókedvezmény (adójóváírás) alapja a magánszemély által szerződőként befizetett
összeg.44
Nyugdíjbiztosítási kedvezmény, pontosabban a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján történő
adójóváírás45 a befizetett összeg nyugdíjbiztosítási díj 20 %-a, de legfeljebb 130.000 Ft/év. A
maximális adójóváírás eléréséhez 650.000 Ft/év díjfizetés és legalább 812.500 Ft/év
összevont adóalap szükséges. A nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítás(ok)ra
befizetett összeg alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehető
Az adójóváírás folyamatát a következő ábra szemlélteti.

42

Szja tv 3. § 93. pont.
Szja tv 1. sz. mell. 6.6. pont.
44
Szja tv 44/C. § (1) bek.
45
Szja tv 44/C. § (1) bek.
43
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Az adójóváírás a 2013. december 31-ét követően megkötött új nyugdíjbiztosítási szerződések
után vehető igénybe. Nem érvényesíthető kedvezmény a 2014. január 1-je előtt megkötött
biztosítási szerződés módosításával létrejövő nyugdíjbiztosítási szerződés után.46

A nyugdíjhoz kapcsolódó öngondoskodási formák összehasonlítása
Nyugdíjbiztosítás
Adójóváírás
mértéke

20%, max. 130 e FT

Önkéntes Nyugdíj
Pénztár

Nyugdíj Előtakarékossági
számla (NYESZ)

20%, max. 150 e FT

20%, max. 100-130 e FT

10 év

10 év

Hozzáférés

Nyugdíjba vonuláskor
(minimum 10/ 15 év után,
előtte a támogatás 120%ának +adóknak a
megfizetésével)

Nyugdíjba vonuláskor
(előtte: 10. évtől
SZJA+EHO)

nyugdíjba vonuláskor (előtte
a támogatás 120%-ának
+adóknak a megfizetésével)

Minimális díj

változó

már havi 1000 Ft/hó-tól változó

Várakozási idő 10 év

Adómentesség 5. évtől kamatadó-mentes

kamatadó-mentes

kamatadó-mentes

Örökölhető-e? igen

igen

igen

Forrás: Papp Tibor: Nyugdíj-előtakarékosság: mit érdemes választani?
http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Melyik_nyugdijelotakarekossagi_format_erdem_6HX8O1
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Rövidítések jegyzéke
Art.

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Eho tv.

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

Gt

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Szja tv.

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Számv. tv.

2000. évi C. törvény a számvitelről

Tao tv.

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Tbj.

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

új Ptk

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

17

Biztosítási díjak adózása
2015. évtől

Előadó:

Vadász Iván
alelnök

Biztosítási szerződés szereplői

Szerződő
Biztosított

Kedvezményezett
Díjfizető

Szerződéses kapcsolatok

Szerződő = Biztosított
Szerződő = Biztosított
de a munkáltató a díjfizető
Szerződő = Díjfizető
pl. a munkáltató

Kedvezményezett = Díjfizető
pl. a munkáltató

Költség a biztosítás díja
[Tao törvény 3. sz. mell. B) 8. ]
ha a biztosított az adózóval az alábbi jogviszonyban van
 munkaviszony
 önkéntes
 vezető tisztségviselő
 személyesen közreműködő tagja
 tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevő
szakképző iskolai tanuló

+ Számviteli eredmény

− Csökkentő tételek

+ Növelő tételek

± Kapcsolt vállalkozások miatti korrekciók

± Tao tv melléklet szerinti korrekciók

= Társasági adóalap

Számviteli törvény 78. §
anyagjellegű ráfordítások
 egyéb szolgáltatások
- biztosítás díja

Nincs végleges vagyonvesztés a számvitelben, ha

− a kedvezményezett nem a biztosított, hanem a
díjfizető jogi személy (pl. a munkáltató)

− a biztosítottnak nincs teljes körű rendelkezési joga

Számviteli szabályok
68/2007. Számviteli kérdés
Halál esetére szóló (ezért határozatlan idejű) unit-linked életbiztosítás
eseti és rendszeres díja ráfordításként elszámolható, ha
Szerződő fél:

a vállalkozás

Biztosított:

olyan magánszemély, aki a vállalkozás
hozzájárulása nélkül dönthet a visszavásárlásról

Kedvezményezett:

a biztosított által megnevezett személy

Feltételes adómegállapítás

Adóköteles biztosítási díj

− magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján
más személy által fizetett díj........a biztosított magánszemélynél

Adóköteles biztosítási díj

− magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján
más személy által fizetett díj........a biztosított magánszemélynél

kivéve:
− a biztosítás 1. számú melléklet szerint adómentes
díját, és
− másik magánszemély ajándékát

Biztosító szolgáltatása
- a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a biztosítót a
biztosítási szerződés alapján terhelő kötelezettség
keretében a biztosító által juttatott vagyoni érték

Biztosító szolgáltatása
- a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a biztosítót a
biztosítási szerződés alapján terhelő kötelezettség
keretében a biztosító által juttatott vagyoni érték

Biztosító teljesítése
- a biztosító által a biztosítási jogviszonyra tekintettel
bármilyen jogcímen kifizetett összeg, juttatott vagyoni
érték….

Biztosító szolgáltatása
- a biztosítási esemény bekövetkezése miatt a biztosítót a
biztosítási szerződés alapján terhelő kötelezettség
keretében a biztosító által juttatott vagyoni érték

Biztosító teljesítése
- a biztosító által a biztosítási jogviszonyra tekintettel
bármilyen jogcímen kifizetett összeg, juttatott vagyoni
érték…..

Adóköteles jövedelem

vagyoni előny

Vagyoni előnyök biztosítási szerződésnél

más személy fizeti a biztosítási díjat

biztosító szolgáltatása

visszavásárlási összeg

A biztosítás díját fizetheti

a biztosított
magánszemély

kifizető,
munkáltató,
külföldi társaság

másik
magánszemély

Egyéni vállalkozó önmaga után

- ha költségként elszámolja, akkor
a biztosítási díj adóköteles

Másik magánszemély fizeti a
biztosítási díjat
- ajándéknak minősül

- szja-mentes
- 150.000 Ft felett 18 % illeték

A biztosító szolgáltatása általában adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.6.
ide tartozik többek között
a személybiztosítás alapján nyújtott
- halál esetére szóló,
- nyugdíjbiztosítási,
- járadékbiztosítási,
- balesetbiztosítási vagy
- betegségbiztosítási
szolgáltatás

A biztosító szolgáltatása nem adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.6.
ha
- a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetnek jövedelmet
pótló kártérítést,
- a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló
szolgáltatás meghaladja a napi 15.000 Ft-ot,
- az olyan biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek díját
vagy díjának egy részét magánszemély költségként elszámolta;

Biztosítás típusa

A kifizető által fizetett díj A biztosító által juttatott
utáni adókötelezettség
bevétel adókötelezettsége

Kockázati biztosítás

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.3.

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.3.

Megtakarítási,
befektetési jellegű
biztosítás

Egyes meghatározott
juttatás
Szja tv 70. § (1) bek.

Kamatjövedelem
Szja tv 65. §

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.9.

Egyéb jövedelem
Szja tv 28. § (2) bek.

Teljes életre szóló
életbiztosítás

Biztosítás típusa

A kifizető által fizetett díj A biztosító által juttatott
utáni adókötelezettség
bevétel adókötelezettsége

Kockázati biztosítás

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.3.

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.3.

Megtakarítási,
befektetési jellegű
biztosítás

Egyes meghatározott
juttatás
Szja tv 70. § (1) bek.

Kamatjövedelem
Szja tv 65. §

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.9.

Egyéb jövedelem
Szja tv 28. § (2) bek.

Teljes életre szóló
életbiztosítás

Biztosítás típusa

A kifizető által fizetett díj A biztosító által juttatott
utáni adókötelezettség
bevétel adókötelezettsége

Kockázati biztosítás

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.3.

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.3.

Megtakarítási,
befektetési jellegű
biztosítás

Egyes meghatározott
juttatás
Szja tv 70. § (1) bek.

Kamatjövedelem
Szja tv 65. §

Adómentes
Szja tv 1. sz. mell. 6.9.

Egyéb jövedelem
Szja tv 28. § (2) bek.

Teljes életre szóló
életbiztosítás

Jövedelem típusa
egyéb jövedelem
Szja tv. 28. § (2) bek.
kamatjövedelem
Szja tv. 65. § (1) bek d) pont
egyes meghatározott juttatások
Szja tv. 70. § (1) bek. c) pont

Eho
mértéke
27 %

6%

27 %

Kamatjövedelem számítása
Szja törvény 65. § (1) bek. d) pont
+ biztosítói teljesítés
− befizetett díj (kivéve a kockázati biztosítás díját)
− nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján jóváírt összeg
= kamatjövedelem
nem kell figyelembe venni a biztosító teljesítését, ha az
- adómentes (pl. haláleseti szolg.), vagy
- más rendelkezés miatt adóköteles (pl. munkáltató
fizeti, egyéb jövedelem)

A teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel
rendelkező életbiztosítás díját fizetheti

biztosított
magánszemély

kamatjövedelem

biztosítóhoz bejelentett
más személy

Kamatjövedelem számítása
nyugdíjbiztosítás visszavásárlása esetében

+ visszavásárlási összeg
− befizetett díj
− nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján jóváírt összeg⃰
= kamatjövedelem

⃰az adójóváírást + 20 %-ot vissza kell fizetni
a vagyoni érték kivonásakor

Kamatadó

Szja törvény → 16 % szja
2013. augusztus 1-től → 6 % eho

Eho mentesség és átmenet → 1998. évi LXVI. tv 3/A. §

Eho mentes a kamatjövedelem
− amely után az szja mértéke 0 százalék.
− megtakarítási jellegű életbiztosításból származik, és
eszközalapja vagy díjtartaléka legalább 80 %-ban
forintban kibocsátott állampapírban van.

Kamatjövedelem
csökkentés mértéke

Egyszeri
díjas

Rendszeres
díjas

50%-os

3-5 év között

6-10 év között

100%-os

5 év elteltével

10 év elteltével

Kamatjövedelem számítása
Nem minősül egyszeri vagy rendszeres díjas biztosításnak a biztosítás, ha

Kamatjövedelem számítása
Nem minősül egyszeri vagy rendszeres díjas biztosításnak a biztosítás, ha
 a biztosítás teljes időtartama a szerződés szerint elvárt díjon felül díjfizetés
(pl. eseti) történt,

Kamatjövedelem számítása
Nem minősül egyszeri vagy rendszeres díjas biztosításnak a biztosítás, ha
 a biztosítás teljes időtartama a szerződés szerint elvárt díjon felül díjfizetés
(pl. eseti) történt,
kivéve, ha
- a szerződés szerint elvárt díjon felüli díjfizetést a hozzá tartozó
biztosítástechnikai tartalékkal vagy díjtartalékkal együtt elkülönítetten
tartja nyilván a biztosító;
- az így elkülönített összegeket önálló biztosítási szerződésnek tekintik

Kamatjövedelem számítása
Nem minősül egyszeri vagy rendszeres díjas biztosításnak a biztosítás, ha
 a biztosítás teljes időtartama a szerződés szerint elvárt díjon felül díjfizetés
(pl. eseti) történt,
kivéve, ha
- a szerződés szerint elvárt díjon felüli díjfizetést a hozzá tartozó
biztosítástechnikai tartalékkal vagy díjtartalékkal együtt elkülönítetten
tartja nyilván a biztosító;
- az így elkülönített összegeket önálló biztosítási szerződésnek tekintik
 rendszeres díjak (díjelőírások) előző biztosítási évhez viszonyított
növekedésének (ideértve az indexálást is) mértéke meghaladja a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói áremelkedés 30 %-át →
kockázati biztosítás díját figyelmen kívül kell hagyni,

Évek számítása 2014. adóévtől
1. év

2. év

szerződés
létrejötte

biztosítói teljesítés
kifizetése

3. év

A befizetés dátuma szerint az alábbi időszakokra
különböző szabályok vonatkoznak

1. 2012. 12. 31-ig
2. 2013. 01. 01. − 2013. 12.31.
3. 2014. 01. 01. − 2017. 12. 31.
3. 2018. 01. 01-től

Adómentesség feltételei Szja törvényben 2012-ig

- kockázati (halál esetére szóló)
- határozatlan idejű

Unit linked életbiztosítás adózása a kifizető által
2012. december 31-ig teljesített díjakra

visszavásárlás
egyéb jövedelem
magánszemélynél
szja 16 %
eho 27 %

eseti díja
adómentes

rendszeres díja
adómentes
haláleseti
szolgáltatás
adómentes

2012. évben hatályos szabályokat továbbra is lehet alkalmazni
Szja tv 84/W. §
(3) Ha a biztosító 2012. december 31-ét követően olyan teljes életre szóló kockázati
élet- és balesetbiztosításra teljesít kifizetést, amelynek volt adómentes díja, úgy a 2012.
december 31-éig megfizetett díjra és az ahhoz kapcsolódó biztosítói teljesítésre e
törvény 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseit lehet alkalmazni, ha az a
magánszemély számára kedvezőbb.

2012. 12. 31.

befizetett díj

2013

2014……

2012. évi szabályok szerint lehet
adózni a 2012. 12. 31-ig megfizetett
összegekhez kapcsolódóan

2018……

Unit linked életbiztosítás adózása a kifizető által
2013. adóévben teljesített díjakra

eseti díja
adóköteles
51,17 %
a kifizetőt
terheli, mint
juttatás

1. visszavásárlás,
2. biztosított csere,
3.határozott időre váltás
egyéb jövedelem
szja 16 %, eho 27 %
magánszemélyt terheli

rendszeres díja
adómentes
(korlátozottan)

haláleseti
szolgáltatás
adómentes

Unit linked életbiztosítás adózása a kifizető
által a 2014. 01. 01. − 2017. 12. 31. között befizetett díjakra

eseti díja
adóköteles
51,17 %
a kifizetőt
terheli, mint
juttatás

visszavásárlás,
egyéb jövedelem
szja 16 %, eho 27 %
magánszemélyt terheli

rendszeres díja
adómentes
(korlátozottan)

haláleseti
szolgáltatás
adómentes

FONTOS!
Hiába kötik meg a szerződést 2014. december 31-ig, mivel
az adózás szempontjából a díj befizetésének időpontja számít.

Unit linked életbiztosítás adózása
a kifizető által a 2018. 01. 01. napjától befizetett összegekre
(a szerződéskötés időpontjától függetlenül)

eseti díja
adóköteles
51,17 %
a kifizetőt
terheli, mint
juttatás

visszavásárlás,
egyéb jövedelem
szja 16 %, eho 27 %
magánszemélyt terheli

rendszeres díja
adóköteles
51,17 %
a kifizetőt
terheli, mint
juttatás

haláleseti
szolgáltatás
adómentes

Rendszeres díj adómentességének feltételei 2013-tól
Szja tv 1. sz. mell. 6.9.

 a kockázati biztosításnak nem minősülő (mert van visszavásárlási
értéke),
 határozatlan idejű,
 kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás

 szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként más
személy által fizetett

Rendszeres díj fogalma 2013-tól
Szja tv 1. sz. mell. 6.9.

 a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy
alkalommal kell fizetni,
 maximált éves emelés

- amelynek összege nem haladja meg a biztosítási
szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetendő díjak
együttes összegének a KSH által közzétett, a díjnövelés
évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói
áremelkedés 30 %-al növelt értékét

Eseti díj egyes meghatározott juttatásnak minősül 2013-tól
Szja tv 70. § (1) bek. c) pont

 a kifizető által magánszemély javára kötött
személybiztosítási szerződés alapján kifizető által
fizetett adóköteles biztosítási díj

2013. évtől megfizetett eseti díj

1. a díjfizetéskor a kifizetőnél
adózik 51, 17 %-al
2. a magánszemélynél
visszavásárláskor nincs adó

Egyéb jövedelem számítása
Szja tv 28. (2) bek.
a biztosító általi kifizetésből (nem haláleseti teljesítés)
+ biztosítói teljesítés
− magánszemély által megfizetett biztosítási díjak
− adóköteles biztosítási díjak ⃰
= adóalap

⃰ például:

- 2013-tól fizetett eseti díj,
- 2018-tól fizetett eseti és rendszeres díj

Szerződőváltás

szerződés módosítás
Szja tv 9. § (3a) bek.

első
szerződőváltás
Szja tv
7. § (1c) bek.

Kockázati biztosítás fogalma
az olyan élet-, a baleset- és a betegségbiztosítás
amely esetében biztosítási esemény bekövetkezése nélkül
vagyoni érték kivonására nincs lehetőség

nincs
- lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke,
- díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés

Kockázati biztosítás

Csoportos

Vegyes

azonos szolgáltatásra
jogosultak

kockázati rész
elkülönítve

Kockázati biztosítás adómentes
- a kifizetőnél és
- a biztosítottnál
ha a díj nem több a minimálbér 30 %-nál

éves adómentes díj
(101.500 x 0,3) x 12 = 365.400 Ft

Baleset- és betegségbiztosítás
Szja mentessége

biztosító
jövedelmet pótló szolgáltatása
pl. táppénzkiegészítés

Adóköteles:
a napi 15.000 Ft feletti rész

biztosító egyéb szolgáltatása
pl. különszoba, gyógyszerkiadások
térítése, házi gondozás, stb

Nincs korlát

Vezető tisztségviselők
a szerződésen kívül okozott károkozásáért való felelőssége
a Gt. 2014. március 14-ig
hatályos rendelkezése

az új Ptk rendelkezése

6:541. § [Felelősség a vezető
30. § (1) A társaság felelős azért a
tisztségviselő károkozásáért]
kárért, amelyet vezető tisztségviselője
Ha
a
jogi
személy
vezető
e jogkörében eljárva harmadik
tisztségviselője
e
jogviszonyával
személynek okozott.
összefüggésben harmadik személynek
kárt okoz, a károsulttal szemben a
vezető tisztségviselő a jogi személlyel
egyetemlegesen felel.

Vezető tisztségviselők
a szerződésen kívül okozott károkozásáért való felelőssége
a Gt. 2014. március 14-ig
hatályos rendelkezése

az új Ptk rendelkezése

6:541. § [Felelősség a vezető
30. § (1) A társaság felelős azért a
tisztségviselő károkozásáért]
kárért, amelyet vezető tisztségviselője
Ha a jogi személy vezető
e jogkörében eljárva harmadik
tisztségviselője e jogviszonyával
személynek okozott.
összefüggésben harmadik személynek
kárt okoz, a károsulttal szemben a
vezető tisztségviselő a jogi személlyel
egyetemlegesen felel.

Vezető tisztségviselők
a szerződésen kívül okozott károkozásáért való felelőssége
a Gt. 2014. március 14-ig
hatályos rendelkezése

az új Ptk rendelkezése

6:541. § [Felelősség a vezető
30. § (1) A társaság felelős azért a
tisztségviselő károkozásáért]
kárért, amelyet vezető tisztségviselője
Ha a jogi személy vezető
e jogkörében eljárva harmadik
tisztségviselője e jogviszonyával
személynek okozott.
összefüggésben harmadik személynek
kárt okoz, a károsulttal szemben a
vezető
tisztségviselő
a
jogi
személlyel egyetemlegesen felel.

Szja tv 4. § (2a) bek.
Nem keletkezik bevétel
b) a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó,
valamint a díjat fizető tevékenységében közreműködő
magánszemély - a díjat fizető tevékenységét szolgáló feladata ellátásával kapcsolatos felelősségére (ideértve a
sérelemdíjat is) kiterjedő felelősségbiztosítás díjának
megfizetésével.

Nyugdíjbiztosítás fogalma
az olyan életbiztosítás, amely 4 féle kockázatot kötelezően
tartalmaz
 halál
 nyugdíjba vonulás
 egészségkárosodás
 nyugdíjkorhatár elérése
de más kockázatra nem terjedhet ki

nyugdíjba vonulás,
korhatár elérése
min. 10 év várakozási idő

szerződés
megkötése

járadékszolgáltatás
befejezése
min. 10 évig tartó járadékfizetés

egészségkárosodás
bekövetkezése

Nyugdíjbiztosítás fogalma
- a 1-2-3-4. pontnak és
- a 10 év várakozási időnek
egyszerre kell érvényesülnie

kivéve

 a biztosított halálát,
 a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság
bekövetkezését,
 valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű
járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás
megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig
nyújtják

Mit nyújt az állam?
1. adójóváírást
2. adómentességet
több szerződés esetén a díjfizetéssel arányosan
utalják az adójóváírást

nyugdíjszolgáltatás, szerződőváltás, felszámolás
esetében tehető nyilatkozat

Mit nyújt az állam?
1. adójóváírást
2. adómentességet
több szerződés esetén a díjfizetéssel arányosan
utalják az adójóváírást
nyugdíjszolgáltatás, szerződőváltás, felszámolás
esetében tehető nyilatkozat
a szerződésre utalják a jóváírást

Adómentesség
− az 1-2-3-4. pontnak megfelelő nyugdíjbiztosítási szolgáltatás
az Szja tv 1. sz. mell. 6.6. pontja alapján
− a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján a biztosító által
jóváírt összeg (max. 130 eFt) az Szja tv 7. § (1) bek. e) pont

A nyugdíjbiztosítás díját

kizárólag a magánszemély fizetheti, mert
- csak a magánszemély szerződő fél tehet
„nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot”
- a munkáltatói befizetés nem adómentes

Adókedvezmény alapja

- a magánszemély által szerződőként befizetett összeg
- a kifizetőnek nem minősülő más személy által fizetett díj

az adójóváírást + 20 %-ot vissza kell fizetni
a vagyoni érték kivonásakor
pl. szerződés visszavásárlásakor

Nyudíjbiztosítási adókedvezmény
a befizetett összeg 20 %-a, de legfeljebb 130.000 Ft/év

ehhez 650.000 Ft/év biztosítási
díj befizetés kell és 812.500 Ft/év
összevont jövedelem
a nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítás(ok)ra
befizetett összeg alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehető

Összevont jövedelem
+ önálló, és
+ nem önálló tevékenységből származó jövedelem
+ egyéb jövedelem
+ átalány jövedelem
= összevont adóalap
ezt csökkenti:
a családi kedvezmény

összevont adóalap

812.500

szja kötelezettség (812.500 x 0,16)

130.000

befizetett nyugdíjbiztosítási díj

650.000

adókedvezmény (650.000 x 0,2)

130.000

fizetendő adó

0

nyugdíjbiztosítási szerződés
szerződője

nyugdíjbiztosítási
nyilatkozat
Szja bevallásban

NAV

adójóváírás
átutalása

Nyugdíjbiztosítási
számla

A nyugdíjhoz kapcsolódó öngondoskodási formák összehasonlítása
Nyugdíjbiztosítás
Adójóváírás
20%, max. 130 e FT
mértéke
Várakozási idő 10 év
Nyugdíjba vonuláskor
(minimum 10/ 15 év
Hozzáférés
után, előtte a támogatás
120%-ának +adóknak a
megfizetésével)
Minimális díj

változó

5. évtől kamatadómentes
Örökölhető-e? igen
Adómentesség

Önkéntes Nyugdíj Nyugdíj Előtakarékossági
Pénztár
számla (NYESZ)
20%, max. 150 e FT 20%, max. 100-130 e FT
10 év

10 év

Nyugdíjba
vonuláskor (előtte:
10. évtől
SZJA+EHO)

nyugdíjba vonuláskor
(előtte a támogatás 120%ának +adóknak a
megfizetésével)

már havi 1000 Ft/hóváltozó
tól
kamatadó-mentes

kamatadó-mentes

igen

igen

Szerződés tárgya − adójogi szempontok

1. egyes pénzügyi szolgáltatások közvetítése ÁFA mentes
2. a közvetített szolgáltatás értéke csökkenti
az iparűzési adó alapját

Áfa tv 86. § (1) bek
Mentes az adó alól:
 a biztosítási alkusz és közvetítő szolgáltatásnyújtása

Az Európai Unió Bíróságának döntései
a biztosítás közvetítés fogalmáról
Ügyszám:
C-472/03.
C-453/05.
C-124/07.
C-555/11.

Név:
A. Andersen
Ludwig
Beheer
EEAE

Tárgy:
back office tevékenység áfa
hitelközvetítés áfa
biztosítási ügynök alügynöke áfa
biztosító alkalmazottja

Biztosítás közvetítés jellemzői
„…a biztosítási ügynökök és közvetítők tevékenységének
jellemző eleme a biztosítottakkal fennálló közvetlen
kapcsolat…..”
„…..a közvetítő e minőségében saját nyilatkozatot tegyen,
és azt megküldje a biztosítást kötő részére,
aki előtt a biztosító megbízásából és lehetőség
szerint a nevében eljáró közvetítőként jelenik meg.”
M. POIARES MADURO
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
C-472/03. sz. ügy

Az iparűzési adó alapjának csökkentése
1. A szerződésben kifejezett utalás történik arra, hogy a
szerződés tárgyát képező szolgáltatás a számviteli
törvény 3. § (4) bek. 1. pontja szerinti közvetített
szolgáltatásnak minősül.
2. változatlan formában közvetítik a szolgáltatást.
3. A számlán a saját teljesítménytől elkülönítetten
feltüntetésre kerül a közvetített szolgáltatás értéke.

Ptk bizományi szerződés

biztosítási
szerződés

Ügyfél

kapcsolat

Alügynök

biztosítás
közvetítés
közvetítői
szerződés
Ptk 6:288. §

Biztosítás
közvetítő

biztosítás
közvetítés

közvetítői
szerződés
Ptk 6:288. §

Biztosító

