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Személyi jövedelemadó  

A Magyar Közlöny 2012. évi 159. számában hirdették ki az egyes adótörvények és azzal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvényt, amely 
többek között a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. (Szja) törvény szabályait is 
számos ponton módosította. 

 

Az adó mértéke  

A személyi jövedelmek után 2013. január elsejétől ténylegesen egy adókulccsal (16%) kell 
adózni, mert megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelmeket terhelő adóalap-
kiegészítés. Az említettnél több jövedelmet szerzők tehát kevesebb adót fizetnek (de a havi 
500 ezer forintnál többet keresőknél ezt ellentételezi a járulékfizetési felső határ eltörlése). 
Egyszerűsítés, hogy a kifizetőknek, munkáltatóknak nem kell a kifizetéskor nyilatkozatot 
kérniük a magánszemély adóévben várható összes jövedelméről.  

 

Külföldiek, belföldiek kedvezményei  

A Magyarországon jövedelmet szerző külföldinek 2013-tól csak akkor járnak szja-
kedvezmények, ha itt esik adókötelezettség alá az éves jövedelmének legalább 75%-a, és 
csak olyan időszakban, amikor más államban azonos vagy hasonló kedvezményre az említett 
magánszemély nem jogosult. A külföldön is adóköteles jövedelmet szerző belföldi 
magánszemély pedig szja-kedvezményeket szintén csak arra az időszakra érvényesíthet, 
amelyre azonos vagy hasonló kedvezmény a másik államban nem illeti meg. Az adó, 
adóelőleg megállapításához a kifizetéskor minderről elegendő a magánszemély nyilatkozata, 
a jogosultságot a kifizető számára nem kell igazolni. Ugyanakkor az adóhatósági ellenőrzés 
esetében szükséges a másik államban érvényesített kedvezményt is tartalmazó, az 
adókötelezettség megállapítására az ottani előírások szerint szolgáló okirat (bevallás, 
határozat) bemutatása.  

http://openx.dashofer.hu/delivery/ck.php?n=e9127316&cb=4282


 

A családi kedvezmény megosztására vonatkozó pontosítás  

Az eddigi gyakorlat nem változik, de egyértelműen elkülönül a családi kedvezmény közös 
érvényesítésének, illetve megosztásának esete. A közös érvényesítés lehetősége arra 
értelmezhető, ha ugyanazon gyermek után ugyanazon jogosultsági hónapban a házastársak 
mindegyike jogosult a kedvezményre, vagyis ők év közben az adóelőlegnél is tehetnek a 
közös érvényesítésre vonatkozó nyilatkozatot. Ugyanakkor a jogosult szülő és a jogosultnak 
nem minősülő házastárs, élettárs között továbbra is csak az év végén, az adóbevallásban, 
munkáltatói adó-megállapításban lehetséges a megosztás.  

 

A cafeteriát érintő változások  

Csökken, de mégsem szűnik meg teljesen a béren kívüli juttatások kedvezményezettsége az 
egyéb kifizetői juttatásokhoz képest. A béren kívüli juttatások után 2013. január 1-jétől a 16 
százalék személyi jövedelemadón kívül nem 10, hanem 14 százalék egészségügyi 
hozzájárulást (eho) kell a munkáltatónak fizetnie. Ez - az 1,19-szeres adóalap-szorzót is 
figyelembe véve - azt jelenti, hogy a korábbi 30,94 százalékos kötelezettség 35,7 százalékra 
nő, ami azonban még így is jóval kedvezőbb, mint a többi juttatás utáni, 27 százalék 
egészségügyi hozzájárulással számítva a kifizetőt terhelő 51,17 százalék kötelezettség.  

Az Erzsébet-utalvány tavalyi 5000 Ft-os kedvezményes értékhatára 8000 Ft-ra emelkedett, és 
egyidejűleg hatályon kívül került egy átmeneti rendelkezés [Szja törvény 84/T. § (3) 
bekezdés), amely az Erzsébet-utalvány felhasználhatóságát melegétel vásárlására a 2012. 
évre korlátozta. Az Erzsébet-utalvány fogalmának új meghatározása [Szja törvény 3. § 87. 
pont] általános érvénnyel tartalmazza, hogy az a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által 
papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott, fogyasztásra kész étel és 
melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására felhasználható utalvány. 
Erzsébet-utalvány formájában tehát a munkavállalók (ideérve a társas vállalkozás 
személyesen közreműködő tagjait is), a szakképző iskolai tanulók, a kötelező szakmai 
gyakorlat ideje alatt a hallgatók - a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett 
hónapjára - valamint (ha a juttató a volt munkáltató vagy annak jogutódja) a nyugdíjas volt 
munkavállalók kedvezményesen (35,7 százalék kifizetői közteher mellett) éves szinten akár 
96 000 Ft olyan étkezési-juttatást is kaphatnak, amely az élelmiszer-áruházakban, üzletekben 
kapható élelmiszerre, futárszolgálattal kiszállított ételekre, illetve éttermi étkezésre egyaránt 
felhasználható lett.  

Az Erzsébet-utalvánnyal együtt szintén kedvezményesen (35,7 százalék közteher mellett) 
továbbra is adható havi 12 500 (évi 150 ezer) forint étkezési juttatás is a munkáltató 
telephelyén működő munkahelyi étkezdében megvalósuló fogyasztás formájában, az 
eddigiekkel szemben akkor is, ha az étkezdében az említett juttatásra jogosultakon kívül 
más vendégek is fogyaszthatnak.  

Az Erzsébet-utalványt és a helyi étkezdei juttatást, valamint a Széchenyi kártya vendéglátás 
zsebének feltöltésével étkezésre vonatkozó béren kívüli juttatást, akinek több munkáltatója 



van, akár mindegyiktől megkaphatja. Változatlan ugyanis, hogy a munkaviszonyban állók, 
továbbá a társas vállalkozások személyesen közreműködő tagjai az előbbi két juttatáson kívül 
kedvezményesen (35,7 százalék közteher mellett) kaphatnak további étkezési juttatást is, a 
SZÉP Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a 
munkahelyi étkeztetést), éttermi és mozgó vendéglátás, illetve egyéb vendéglátás keretében 
étkezési szolgáltatásra felhasználható összeg formájában, több munkáltató esetében 
együttvéve legfeljebb 150 ezer Ft értékben.  

Az Ajándék Erzsébet-utalvány az ajándékutalványokhoz hasonlóan adózik, azaz ha az Szja. 
törvény 71. paragrafus 1a) bekezdését betartva (például egységesen, minden 
munkavállalónak adják, vagy csoportokat alkotnak teljesítménykritérium nélkül, vagy 
cafeteria rendszerben) juttatják, akkor az összes közterhe 51,17 százalék. Ha nem tartják be 
a fenti szabályt, akkor egyéb jövedelemként kell adóztatni az utalványt. 

Az Iskolai Erzsébet-utalvány kibocsátása és felhasználási köre az iskolakezdési támogatás 
adótörvényben leírt szabályainak felel meg, így az iskolakezdési támogatás utalványokhoz 
hasonlóan az összes közteher évente, gyermekenként 29 400 forintig az arra jogosult 
munkavállalók esetén 35,7 százalék. A kedvező adózás feltétele még, hogy a tanévkezdést 
megelőző 60. naptól az év végéig terjedő időszakban adják az utalványt. A keretösszeg feletti 
rész után 51,17 százalék közterhet kell fizetni. 

A Szabadidő Erzsébet-utalvány felhasználási köre az Szja. tv. 1. sz. melléklete 8.28. b.) pontja 
alatt szerepel. Sporteseményre és kulturális szolgáltatásra szóló belépőt lehet vele téríteni. 
Egy kifizető egy magánszemélynek évente 50 ezer forint értékig adhat sporteseményre, 
illetve kulturális szolgáltatásra szóló belépőt, bérletet adómentesen. 

Az iskolakezdési támogatást leadott számlák alapján nem lehet kifizetni, azt kizárólag 
tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására szolgáló, papír alapú vagy elektronikus 
utalványként lehet adni. A juttatási időszak hosszabb lett, az utalványokat fél éven át, a 
tanév első napját megelőző 60. naptól számítva december 31-éig lehet majd kiosztani. A 
munkavállalónak nem kell igazolásokat bemutatnia a juttatásra való jogosultság feltételeinek 
fennállásáról (a gyermek tanulói jogviszonyáról, a családi kapcsolat fennállásáról), elegendő 
lett erről a munkáltató számára adott nyilatkozat. A juttatás értéke nem korlátozott, de 
kedvezményesen (35,7 százalék közteher mellett) gyermekenként, tanulónként a minimálbér 
30 százalékáig adható, míg a meghaladó rész után a munkáltatót 51,17 % befizetés terheli.  

Az élelmiszerboltokban beváltható más (nem Erzsébet) utalványok juttatása munkavállaló 
esetében munkaviszonyból származó jövedelemként, míg ha pl. hozzátartozó vagy nyugdíjas 
kapja, egyéb jövedelemként visel közterheket. Ugyanis egy jogszabályhely az ilyen 
élelmiszer-utalványokat kizárja a munkáltató által 51,17% befizetése mellett adható azon 
juttatások köréből, amelyeket a törvényben meghatározott magánszemélyek azonos 
értékben vagy bármely munkavállaló által megismerhető szabályzat alapján a munkáltató 
közteherfizetése mellett kaphatnak. Ugyanakkor ebbe a juttatási körbe továbbra is 
bekerülhet bármilyen más termékre (ruházatra, háztartási felszerelésekre stb.), 
szolgáltatásra (pl. internet-használatra, éttermi fogyasztásra) beváltható utalvány.  

A cafeteriában választható juttatások köre új adómentes elemmel is kiegészülhet. Az eddig 
csak sporteseményre szóló jegyeken, bérleteken kívül (azokkal együttvéve) az adóévben 



legfeljebb 50 ezer Ft értékben adómentes lett a kifizető által ugyanazon magánszemélynek 
juttatott kulturális szolgáltatás igénybevételére - muzeális intézmény és művészeti 
létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, 
közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás 
igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj is. Ez a szabály 
kiveszi az adómentességből a 35,7 százalék munkáltatói befizetés mellett adható béren kívüli 
juttatásokat (pl. a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalható 75 ezer forint 
összeget), ugyanakkor az nincs kizárva, hogy az említett adómentes szolgáltatások juttatása 
utalványformában történjen, és az adóköteles SZÉP Kártya utalás helyett választható 
lehetőségként bekerüljön a cafeteriába. Egyébként ilyen juttatást nem csak a munkáltató, 
hanem bármely kifizető, bárkinek adhat, vagyis az évi 50 ezer forint értékű sport- és kultúra-
juttatást (utalványt) ugyanazon magánszemély akár több kifizetőtől külön-külön cafeterián 
kívül is kaphatja [Szja törvény 1. számú melléklet 8.28. alpont].  

Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárba akár kedvezményes, akár magasabb eho 
mellett utalt munkáltatói támogatás felhasználhatósága kibővült többek között a közüzemi 
díjak finanszírozásának, a lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének, valamint az 
otthoni és intézményi idősgondozás támogatásával is.  

A magánszemély javára biztosítási díjat fizető kifizetőket (munkáltatókat) érintő 
legfontosabb változások  

A magánszemély javára kötött élet-, baleset- és betegségbiztosítási szerződés alapján a 
kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj 2013. január 1-jétől nem összevonandó 
jövedelemnek, hanem a kifizetőt terhelő 51,17% befizetés mellett adható ún. egyes 
meghatározott juttatásnak minősül.  

A kockázati biztosítás (az a típusú biztosítás, amelynek nincs lejárati szolgáltatása és 
visszavásárlási értéke) más személy (kifizető, munkáltató) által fizetett díja adómentes lett 
havonta a minimálbér 30 százalékáig. 

Ugyancsak adómentes lett a kockázati biztosításnak nem minősülő, visszavásárlási értékkel 
rendelkező határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás - szerződőként 
vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett - rendszeres díja. Rendszeres díjnak 
minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell 
fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi 
kötelezően fizetendő díjak együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 
a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 
százalékponttal növelt értékét. A nem rendszeres (pl. az eseti) díjak - a díjfizetés 
időpontjában - a törvény szerinti egyes meghatározott juttatásként adókötelesek.  

Az előbbiek szerinti adómentes - más személy által fizetett - rendszeres biztosítási díj egyéb 
jövedelemként adókötelessé válik, ha a szerződés úgy módosul, hogy a biztosítási 
szerződésben meghatározott biztosított személyében változás következik be, illetve, ha a 
szerződésmódosítás következtében a biztosítás már nem tekinthető kockázati biztosításnak 
nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításnak, továbbá 
akkor is, ha a kockázati biztosítás adómentes díjából a biztosító az adott biztosítási időszakra 



esedékes díj 30 százalékát meghaladó, magánszemélyt megillető engedményt 
(díjvisszatérítést) ad.  

Szintén egyéb jövedelemként adóköteles az eredeti szerződő kifizető helyébe lépő biztosított 
magánszemélynél a biztosító által nem haláleseti teljesítésként (visszavásárláskor) juttatott 
vagyoni értékből a biztosított által fizetett biztosítási díjak és az adóköteles biztosítási díjak 
együttes összegét meghaladó rész [Szja törvény 28. § (29 bekezdés]. Ilyenkor a jövedelmet 
szerző magánszemélyt a 16% szja mellett 14% eho is terheli, ha a jövedelem megszerzésének 
időpontja a lejárati szolgáltatás nélküli, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, 
visszavásárolható életbiztosítás megkötésétől - de legkorábban 2013. január 1-jétől - 
számított 10 évet követő időpontra esik.  

Az új szabályokkal összefüggésben a törvény a díjat fizető számára havonta adatszolgáltatási 
kötelezettséget ír elő magánszemélyenkénti bontásban az adómentes díjként fizetett 
összegről, továbbá a biztosító nevéről és székhelyéről.  

Ezeket a rendelkezéseket a 2012. december 31. után megkötött szerződésekre kell 
alkalmazni  

 

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet, tartós befektetési számla  

Zárt körben kibocsátott értékpapírra 2013. január 1. után az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre 
vonatkozó adózás nem alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy mivel 2013-tól az említett ügyletek 
körébe nem tartozik bele a zárt körben kibocsátott értékpapírra kötött ügylet, a tartós 
befektetési szerződés lekötési nyilvántartásába sem vehető fel ilyen értékpapír.  

Átmeneti szabály biztosítja, hogy aki 2013. január 1-jét megelőzően zárt körben kibocsátott 
értékpapírt szerzett ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében, arra 2012. december 31-ét 
követő átruházás esetén is még az ellenőrzött tőkepiaci ügyletre vonatkozó rendelkezések 
vonatkoztathatóak.  

 

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár és a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) 
nyugdíjszolgáltatása  

A 2013 előtti szabályozás szerint a nyugdíjszolgáltatásra jogosultak esetében a szolgáltatás 
adómentességéhez elegendő volt a megelőző harmadik adóévben történő taggá válás, 
illetve számlanyitás, ezen túl viszont a megtakarítást a belépést/számlanyitást követő tíz év 
letelte előtt csak adókötelesen lehet felvenni, akkor is, ha az illető nyugdíjas. Az új előírás a 
2013 előtt már létrejött tagi jogviszonyokat, megkötött NYESZ-t nem érinti 
visszamenőlegesen.  

 

Biztosítási alapfogalmak 



A biztosítások adókötelezettségeinek értelmezéséhez szükséges néhány biztosítási 
alapfogalom tisztázása. 

 

A biztosítási szerződés tartalma:  

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) idevonatkozó rendelkezései szerint  

"Biztosítási szerződés alapján  

a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően 
bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére,  

a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát."  

A biztosítás szereplői lehetnek:  

- szerződő vagy díjfizető, aki a díj megfizetésére kötelezett,  

- biztosított vagyon vagy személy, amivel vagy akivel kapcsolatban bekövetkezhet a 
biztosítási esemény, amire a szolgáltatási kötelezettséget vállalja a biztosító,  

- a kedvezményezett, akinek szolgáltatást teljesít a biztosító, amennyiben a biztosítás típusa 
szerint van lehetőség kedvezményezett megjelölésére.  

A Ptk. szabályozása szerinti biztosítási formák:  

- vagyonbiztosítás,  

- felelősségbiztosítás,  

- életbiztosítás,  

- balesetbiztosítás.  

A biztosítással kapcsolatos események adózását a személyi jövedelemadóról (Szja. tv.), az 
egészségügyi hozzájárulásról (Eho. tv.) illetve a társasági adóról (Tao. tv.) szóló törvény 
szabályozza. (A kisvállalati adó kapcsán felmerülő adózási kérdésekre most nem térünk ki.)  

Az Szja. tv. új fogalmakat vezet be.  

Személybiztosításnak tekinti:  

- az életbiztosítást,  

- a balesetbiztosítást és a  



- betegségbiztosítást.  

Külön meghatározza  

- a kockázati biztosítás,  

- az életbiztosítás,  

- a nyugdíj-biztosítás,  

- a betegségbiztosítás,  

- a baleset-biztosítás ,  

- a járadékbiztosítás 

fogalmát.  

Kockázati biztosítás:  

az olyan személybiztosítás, amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke, 
azzal, hogy kockázati biztosításnak minősül a kockázati biztosítási elemeket is magában 
foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázati biztosítási rész is.  

Életbiztosítás:  

az olyan személybiztosítás, amely alapján a biztosító a természetes személy halála, 
meghatározott életkor vagy időpont elérése vagy más esemény bekövetkezése esetére a 
szerződésben meghatározott biztosítási összeg kifizetésére, járadék élethosszig tartó vagy 
meghatározott időszakra történő folyósítására vállal kötelezettséget.  

Nyugdíj-biztosítás:  

az olyan életbiztosítás, ahol a biztosítói teljesítést a biztosított halála vagy a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való 
jogosultság megszerzése vagy az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő 
károsodása váltja ki.  

Nyugdíj-biztosítás az is, ha a biztosító elérési szolgáltatása a szerződés létrejöttekor érvényes 
öregséginyugdíj-korhatár biztosított általi betöltésekor válik esedékessé, feltéve, hogy a 
szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre tekintettel történő teljesítéséig 
legalább 10 év eltelik. Kivétel ez alól, ha a biztosított 10 éven belül meghal, rokkant lesz, 
rehabilitációs ellátásra jogosulttá válik, valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő 
összegű járadékszolgáltatás, és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 
10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják.  

Betegségbiztosítás vagy egészségbiztosítás:  



az olyan személybiztosítás, amely alapján a biztosító a biztosított megbetegedése esetén a 
szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget. 
Betegségbiztosítás esetében a biztosító szolgáltatása kiterjedhet a szerződésben 
meghatározott, biztosítási eseménnyel kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatások miatt 
felmerült költségek egészségügyi szolgáltató számára történő megtérítésére is.  

Baleset-biztosítás:  

az olyan személybiztosítás, amely alapján a biztosító a biztosított baleset miatt bekövetkező 
halála, egészségkárosodása vagy rokkantsága esetére a szerződésben meghatározott 
biztosítási összeg vagy járadék fizetésére, valamint a szerződésben meghatározott biztosítási 
összeg vagy járadék fizetésére, valamint a szerződésben meghatározott egyéb szolgáltatásra 
vállal kötelezettséget.  

Járadékbiztosítás:  

az olyan életbiztosítás - ideértve az azonnal induló, nem csökkenő összegű járadékbiztosítást 
is - , ahol a járadékszolgáltatást legalább a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig 
vagy a biztosított haláláig nyújtják, feltéve, hogy a járadék nem csökkenő összegű, és 
legalább évente vagy annál gyakoribb kifizetéssel valósul meg.  

Nem csökkenő összegű járadékszolgáltatásról olyan szolgáltatás esetében van szó, amikor a 
biztosító rendszeres teljesítései közül a mindenkori utolsó teljesítés - pénzben vagy más 
egységben kifejezett - összege nagyobb vagy egyenlő a mindenkori utolsó teljesítést 
közvetlenül megelőző biztosítói teljesítés összegénél. Ide értendő az az eset is, amikor a 
biztosítói teljesítés összege igazolhatóan kizárólag a biztosítói teljesítés gyakoriságának 
és/vagy a folyósítás tartalmának módosulása miatt változik.  

Alapvetően a következő események kapcsán merülnek fel az adózási kérdések:  

- a biztosítási díj fizetésekor,  

- a biztosítási szerződés módosulásakor,  

- a biztosító által teljesített kifizetésekkor. 

  

A biztosítási díj fizetésekor felmerülő adókötelezettségek és mentességek  

A biztosítási díj befizetésekor a személyi jövedelemadó szempontjából lehet adóköteles vagy 
adómentes. Amennyiben a magánszemély fizeti (szerződő vagy díjfizető) adózott 
jövedelméből, akkor adókötelezettség nem keletkezik függetlenül attól, hogy ki a biztosított 
és ki a kedvezményezett. Ha kifizetőnek minősül a szerződő, akkor vizsgálni kell, hogy milyen 
adókötelezettsége keletkezik a biztosításban szereplő személyeknek.  

Az adóköteles biztosítási díj minősülhet egyes meghatározott juttatásnak vagy nem önálló 
tevékenységből származó jövedelemnek.  



Egyes meghatározott juttatás:  

Az Szja. tv. 70. § (1) bekezdés c) pontja szerint a kifizető által magánszemély javára kötött 
személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj egyes 
meghatározott juttatásnak minősül. Ennek megfelelően a befizetett biztosítási díj 1,19%-a 
után 16% személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie a 
kifizetőnek. Így az adóteher 100 Ft juttatás után 51,17 Ft.  

Nem önálló tevékenységből származó jövedelem:  

Az Szja. tv. 25. § (1) bekezdése szerint nem önálló tevékenységből származó jövedelem a 
más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel, kivéve azt az 
esetet, amikor a kifizetőt terheli az adókötelezettség (lásd egyes meghatározott juttatásként 
adózó díjfizetés).  

Mentesülhet az adófizetési kötelezettség alól a biztosítási díj azon a címen, ha az Szja tv. 
kifejezetten nem bevételnek tekinti, illetve abban az esetben, ha az Szja tv. 1. számú 
melléklete szerinti mentes bevételek körébe tartozik.  

Nem keletkezik bevétel az Szja tv. 4. § (2a) bekezdés b) pontja alapján a kizárólag a díjat 
fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díjának 
megfizetésével.  

Adómentes biztosítási díj:  

1./ Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja szerint adómentes havonta a minimálbér 
30%-áig a kockázati biztosítás díja, melyet más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet fizet. Az értékhatárt ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra 
tekintettel kell figyelembe venni. Csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra 
jutó része nem haladhatja meg az előbb említett értékhatárt.  

Kivétel ez alól az olyan díj, amelyre a biztosító a szerződéses feltételekben meghatározott 
jogcímen, különösen kármentesség jogcímen, az adott biztosítási időszakra, időszakokra 
esedékes díj 30%-át meghaladó engedményt, díjvisszatérítést vagy más vagyoni értéket 
nyújt.  

Nem kell alkalmazni a kivételként meghatározott rendelkezést abban az esetben, ha az 
engedményre a díjat fizető más személy jogosult, azzal, hogy ha utóbb a biztosítási szerződés 
úgy módosul, hogy az engedményre magánszemély válik jogosulttá, akkor a korábban más 
személy által fizetett kockázati biztosítás díjának egésze adóköteles biztosítási díjnak minősül 
a szerződés módosításának időpontjában.  

2./ Mentes az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.9. pontja szerint a kockázati biztosításnak 
nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás - szerződőként 
vagy biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett - rendszeres díja. Rendszeres díjnak 
minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell 
fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi 
kötelezően fizetendő díjak együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 



a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztóiár-emelkedés 30 
százalékponttal növelt összegét.  

Nézzük számokkal, hogy mit is jelent ez! Ha a 2012. év során befizetett összeg 100.000 Ft, 
2013-ban pedig úgy szeretnénk emelni a rendszeres díj összegét, hogy ne lépje túl az 
adómentes határt, akkor meg kell néznünk, hány százalék a Központi Statisztikai Hivatal által 
2011-ben közzétett fogyasztói árnövekedés. Ez 3,9%, amit 30% ponttal növelhetünk. Tehát 
2013-ban a befizetett éves rendszeres biztosítási díj 133.900 Ft-ot meg nem haladó összege 
lehet adómentes.  

3./ Mentes az Szja tv. 1. számú mellékletének 7.2. pontja szerint magánszemély részére más 
magánszemély által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott vagyoni érték, ha a juttatás a 
magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra 
tekintettel történik. Ebben a körben adómentes a más magánszemély által fizetett biztosítási 
díj is.  

 

 

A biztosítási szerződés módosulásakor felmerülő adókötelezettségek  

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.9. pontja szerint mentes biztosítások esetében az olyan 
biztosítások, amelyekben opcióként szerepel a határozott idejűvé módosítás lehetősége és 
ezzel a jogával él a szerződő, akkor adójogi értelemben visszamenőleges hatállyal, a 
szerződéskötés életbelépésének napjától nem tekinthető határozatlan idejűnek és ebben az 
esetben adókötelezettség keletkezik.  

A jövedelem jogcímének minősítését a szerződő és a biztosított magánszemély között a 
módosítás időpontjában fennálló jogviszony határozza meg. A szerződés teljes tartama alatt 
befizetett biztosítási díj adókötelessé válik.  

Egyéb jövedelem  

Egyéb jövedelemnek minősül az Szja tv. 28. § (2) bekezdésének b) pontja szerint a kockázati 
biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás 
visszavásárlási érékéből a biztosított által megfizetett biztosítási díjak és az adóköteles 
biztosítási díjak együttes összegét meghaladó rész a biztosítási szerződés (biztosítási 
kötvény) módosításának időpontjában az eredeti biztosított magánszemélynél, ha a 
biztosítási szerződésben meghatározott biztosított személyében változás következik be, 
illetve ha a szerződésmódosítás következtében a biztosítás már nem minősül kockázati 
biztosításnak nem minősülő határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló 
életbiztosításnak.  

 

A biztosító által teljesített kifizetések adókötelezettsége  



A biztosító által teljesített kifizetések lehetnek adókötelesek és adómentesek.  

Kamatjövedelemnek minősülő kifizetés  

Az Szja tv. 65.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat 
meghaladó összeg kamatjövedelemnek minősül. Nem minősül befizetett díjnak a kockázati 
biztosítás díja. Minden ilyen jellegű kifizetés ilyennek minősül, amit az Szja tv. nem sorol más 
jogcímen adóköteles bevételnek vagy nem adómentes.  

Nem kell figyelembe venni jövedelemként (Szja tv. 65.§ (3) bekezdés ac) és ad) pontja)  

- az egyszeri díjas biztosításokból származó kamatjövedelmet, ha a biztosítói teljesítés a 
szerződés létrejötte évét követő 5. év elteltével vagy az után következik be, továbbá  

- a rendszeres díjas biztosításokból származó kamatjövedelmet, ha a biztosítói teljesítés a 
szerződés létrejötte évét követő 10. év elteltével vagy az után következik be,  

- az egyszeri díjas biztosításokból származó kamatjövedelem 50%-át, ha a biztosítói teljesítés 
a szerződés létrejötte évét követő 3. év elteltével, de az 5. év elteltét megelőzően következik 
be, továbbá  

- a rendszeres díjas biztosításokból származó kamatjövedelem 50%-át, ha a biztosítói 
teljesítés a szerződés létrejötte évét követő 6. év elteltével vagy az után, de a 10. év elteltét 
megelőzően következik be.  

Nem minősül sem egyszeri, sem rendszeres díjas biztosításnak a biztosítás, ha  

- a biztosítási szerződésre a biztosítás teljes tartama alatt a szerződés szerint elvárt díjon felül 
díjfizetés (ideértve különösen az eseti, a rendkívüli, a soron kívüli díjat) történt, kivéve, ha a 
szerződés szerint elvárt díjon felüli díjfizetést a hozzá tartozó biztosítástechnikai tartalékkal 
vagy díjtartalékkal együtt elkülönítetten tartja nyilván a biztosító;  

- a rendszeres díjak növelésének (indexálás) mértéke meghaladja a Központi Statisztikai 
Hivatal által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói 
áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét.  

Az elkülönítetten nyilvántartott összegeket - az elvárt díjon felüli díjfizetés időpontját 
tekintve a szerződés létrejötte időpontjának - az adókötelezettség megállapításakor úgy kell 
tekinteni, mint önálló biztosítási szerződés szerinti díjat, biztosítástechnikai tartalékot, 
díjtartalékot.  

A sem rendszeres, sem egyszeri díjas biztosítási díjnak nem minősülő befizetésekre csak 
abban az esetben alkalmazhatóak a fenti kedvezmények (nem kell figyelembe venni 
jövedelemként ...), amennyiben az utolsó szerződés szerinti kötelező díjon felül befizetett 
összegtől számítva eltelt a feltételek szerint meghatározott idő.  

Egyéb jövedelemnek minősülő kifizetés  



Ha a biztosítás más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (kivéve az egyéni 
vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) által fizetett díja részben vagy egészben a 
magánszemély adómentes bevétele volt, akkor egyéb jövedelemnek minősül a kockázati 
biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló 
életbiztosításból eredő következő kifizetés:  

- a biztosító nem haláleseti teljesítéséből a magánszemély részére juttatott vagyoni értékből 
a biztosított által megfizetett biztosítási díjak és az adóköteles biztosítási díjak együttes 
összegét meghaladó része.  

Adómentes biztosítótól származó kifizetések (a károk megtérülése, a kockázatok viselése 
körében adómentes) 

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.6 pontja szerint a biztosító szolgáltatása adómentes. 
Biztosítónak ismeri el az Szja tv. e tekintetben (Szja tv. 1. számú melléklet 6.8. pont)  

a biztosító intézetekről szóló törvényben meghatározott, belföldön székhellyel rendelkező 
biztosítót, továbbá az olyan államban székhellyel rendelkező, ezen állam joga szerint 
biztosítót, amely állammal Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 
elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén.  

A biztosító szolgáltatása (Szja tv. 3.§ (1) bekezdés 64. pont):  

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

Különbséget kell tenni a biztosító szolgáltatása és a biztosító teljesítése között. A biztosító 
teljesítése az Szja tv. 3 § (1) bekezdés 98. pontja szerint a biztosító által a biztosítási 
jogviszonyra tekintettel bármilyen jogcímen kifizetett összeg, juttatott vagyoni érték. Például 
egy kizárólag halál esetére szóló életbiztosításnál a biztosított halálakor a kedvezményezett 
részére kifizetett összeg biztosítási szolgáltatásnak minősül. Amennyiben az életbiztosításba 
befizetett díjak ellenében a visszavásárlás lehetősége is adott, és ezzel a jogával él is a 
szerződő, akkor ez már a biztosító teljesítése, a biztosítótól származó kifizetés, de nem 
minősül a biztosító szolgáltatásának, tehát nem feltétlenül adómentes.  

Kivételt képeznek az adómentesség alól a következő biztosítási szolgáltatások:  

- a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló kártérítés; 

- a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás, feltéve, 
hogy a biztosítási díj vagy annak egy része a díjfizetés időpontjában adómentes bevételnek 
minősült. A biztosító adóköteles szolgáltatása utáni adókötelezettséget ebben az esetben az 
elmaradt jövedelemre irányadó rendelkezések szerint kell meghatározni. A baleset- és 
betegségbiztosítás alapján járó, jövedelmet pótló szolgáltatás összegéből a jövedelem-kiesés 
időszakára számítva napi 15.000 Ft adómentes. Ideértendő a szerződéses feltételek szerint 
az eltelt napok száma alapján járó napi térítésként vagy az eltelt napok száma alapján 
meghatározott biztosítási összeg is; 



- a személybiztosítás alapján nyújtott olyan szolgáltatás, amely nem minősül halál esetére 
szóló biztosítási, nyugdíj-biztosítási vagy betegségbiztosítási szolgáltatásnak;  

- az olyan biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás, amelynek díját vagy díjának egy 
részét magánszemély költségként elszámolta.  

E pont szerint adómentes a kedvezményezett részére a biztosítási esemény 
bekövetkezésekor teljesített kifizetés.  

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.7. pontja szerint további adómentes biztosítói 
kifizetések  

- az olyan kártérítés, amelyet a károsult költségeinek a fedezetére fizetnek ki, ideértve, ha 
azok a költségek a jövedelem megszerzése érdekében merültek fel; 

- a költségtérítést és a jövedelmet helyettesítő kártérítést is tartalmazó járadék vagy annak 
egyösszegű megváltása esetén a költségtérítő rész.  

Nem változott a társasági adóról szóló törvény (Tao. tv.) a biztosítás költségként való 
megítélése szempontjából. A Tao. tv. 3. számú melléklete B) részének 8. pontja szerint a 
vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költség a biztosítás díja, ha a biztosított  
- az adózóval munkaviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemély,  
- az adózó vezető tisztségviselője,  
- tevékenységében személyesen közreműködő tagja, vagy  
- az adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben 
részt vevő szakképző iskolai tanuló.  
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 hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás; 
 a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás 

magáncélú használata címén keletkező jövedelem; 
 a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján 

kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj; 
 a munkáltató által valamennyi munkavállaló, nyugdíjas volt munkavállaló, ezek és az 

elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója részére azonos feltételekkel és módon 
ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a 
fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén juttatott adóköteles 
bevétel, feltéve, hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele 
bármelyikük számára ténylegesen is elérhető; 

 a munkáltató által valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat 
alapján több munkavállaló, nyugdíjas volt munkavállaló, ezek és az elhunyt 
munkavállaló közeli hozzátartozója részére, azonos feltételekkel és módon 



ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a 
fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén juttatott adóköteles 
bevétel; 

 az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott 
jövedelem; 

 a legfeljebb évi három alkalommal csekély értékű ajándék (A minimálbér 10 
százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás) révén juttatott adóköteles 
jövedelem, ha azt a munkáltató a munkavállalójának, nyugdíjas volt 
munkavállalójának, ezek és az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, 
továbbá olyan magánszemélynek nyújtja, akinek a kifizetőtől az adóévben nem 
származik más jövedelme; 

 az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles 
bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a 
kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes 
magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több 
magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy 
kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt 
költség; 

 a kifizető által törvény vagy más jogszabály rendelkezése következtében a 
magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott 
szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem; 

 üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték 
szervezéséről szóló törvény hatálya alá. 

Az egyes béren kívüli juttatási formáknál meghatározott keretösszeg, illetve az évi 500 000 

forintos keretösszeg nem haladható meg. 



 


