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A kifizető által kötött teljes életre szóló (határozatlan idejű) kizárólag  halál esetére szóló - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. 
mellékletének 6.9. pontja szerinti–  életbiztosítás adózási és számviteli elszámolási szabályainak összefoglalása.  
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ESEMÉNYEK/SZEREPLŐK TÁRSASÁG  BIZTOSÍTOTT BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
 
I. 
 
BIZTOSÍTÁSI DÍJ  
FIZETÉSE 
 

1. Ha a biztosítási esemény kedvezményezettje magánszemély 
a) a teljes életre szóló halál esetére szóló életbiztosítás 

tárgyévet érintő rendkívüli, illetve rendszeres díja a 
díjfizetés időpontjában (utóbbi esetében figyelemmel az 
időbeli elhatárolásra) teljes egészében költségként 
elszámolható, így a befizetett díj a díjfizetés évében 
csökkenti a munkáltató (kifizető) tárgyévi adózás előtti 
eredményét, feltéve, hogy a biztosított magánszemély 
jogviszonya a TAO által elismert körbe tartozik.  

b) ha a biztosított magánszemély kifizetőhöz kötődő 
jogviszonya nem tartozik a TAO által elismert körbe, 
akkor a költségként elszámolt díj összege a tárgyévi TAO 
alapját növeli. 

 
A kifizető által megfizetett rendszeres díj adómentes és a 
munkabérrel összehasonlítva nem kell 27%-os szociális 
hozzájárulási adót és 1,5%-os szakképzési hozzájárulást 
fizetni. Rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet legalább 
évente egy alkalommal kell fizetni és amelynek összege az 
adott biztosítási éveben nem haladja meg az előző biztosítási 
évben fizetett díjak (díjelőírások) együttes összegének a KSH 
által közzétett, a díjnövekedés évét megelőző második évre 
vonatkozó éves fogyasztói árindex 30 százalékponttal növelt 
értékét. A kifizető havonta, magánszemélyenkénti bontásban 
köteles adatot szolgáltatni a NAV részére az életbiztosítás 
díjaként adómentesen fizetett összegről, továbbá a biztosító 
nevéről és székhelyéről.  
 
A kifizető által fizetett rendkívüli díj, valamint 2018.01.01-jét 
követően fizetett rendszeres díj a díjfizetés időpontjában a 
kifizetőt terhelő egyéb juttatásként adóköteles. A biztosítási 
díj után így a kifizetőnek a rendkívüli díj 1,19-szerese után 
15%-os szja, valamint 27%-os egészségügyi hozzájárulás 
fizetési kötelezettsége merül fel. 

 
 

2. Ha a biztosítási esemény kedvezményezettje maga a 
kifizetőnek minősülő szerződő, akkor a befizetett díj 
költségként nem számolható el, azt követelésként kell 
nyilvántartani. Így kell eljárni akkor is, ha a biz tosítási díj 
nem eredményez végleges vagyonvesztést a társaságnál, így 
különösen akkor, ha a biztosított magánszemély előzetesen 
lemond arról, hogy a szerződés felmondásakor a szerződő 
helyébe lépjen vagy előzetesen lemond az együttes 
kedvezményjelölés jogáról. 
 
(1995. évi CXVII tv. (Szja) 7.§ (1a), 8.§ (1); 70.§ (1) c) pont,1. sz mell. 6.9, 
9.6 pont;; 2000. évi C. tv. (Sztv) 3 § (7) 3, 79. § (3); 1996. évi LXXXI. tv. 
(Tao) 3. sz. mell. B fejezet 8. pont; 68/2007 számviteli kérdés, 1998. évi 
LXVI. tv.(EHO) 3.§ (1)); 2014. évi LXXIV. törvény 8. §; 29. § 3; 407. § (6) 

 

1. A kifizető által a magánszemély javára kötött teljes 
életre szóló kockázati biztosításnak nem minősülő halál 
esetére szóló életbiztosítás rendszeres díja a 
magánszemély adómentes jövedelme. A rendkívüli díj 
után a kifizetőt terheli az adókötelezettség. A 
magánszemélynek a díj fizetésekor a munkabérhez 
hasonlítva adó-, egyéni járulék (10%+8,5%) fizetési 
kötelezettsége sem keletkezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A kifizető által kötött kockázati biztosításnak nem 
minősülő teljes életre szóló életbiztosítás díja nem 
bevétel a magánszemélynél, amennyiben a 
szerződésben a biztosítási esemény kedvezményezettje 
a szerződő, vagy ha a szerződőnél a biztosítás díjának 
fizetése nem eredményez végleges vagyonvesztést.  
 
 
 
(1995. évi CXVII. tv. (Szja) 7.§ (1a), 1. sz. mell. 6.9. pont; 1997. 
évi LXXX. tv. (Tbj) 4. § (k), 19. § (2)-(3), 24.§.  

A biztosítási alaptevékenységgel 
kapcsolatos feladatok adott biztosítási 
szerződésben foglaltak szerinti ellátása 
– betartva a biztosító társaságok 
tevékenységét szabályozó jogszabályok 
rendelkezéseit. 
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ESEMÉNYEK/SZEREPLŐK TÁRSASÁG BIZTOSÍTOTT BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
 
II. BIZTOSÍTOTT-CSERE 
 
 
 
 
 
 
 

1. A szerződéskötést követő későbbi időpontban 
a szerződő biztosított- cserét hajt végre, melynek 
következtében az eredeti biztosított helyébe egy 
új biztosított lép. A biztosított-csere nem 
tekinthető adózási pontnak. 
 
2. A biztosított-csere nem minősül a társaság 
könyveit érintő gazdasági eseménynek. 
 
(1995. évi CXVII tv. (Szja) 28.§ (2); 1. sz mell. 6.9, 9.6 
pontja;  

 
1-2.  Nem adóztatási pont. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyilvántartási kötelezettség. 

ESEMÉNYEK/SZEREPLŐK TÁRSASÁG BIZTOSÍTOTT BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
 
III. TARTAMOSÍTÁS 
 

1. A tartamosítás nem minősül a társaság 
könyveit érintő gazdasági eseménynek. 
 
A tartammódosítás nem tekintendő adózási 
pontnak. A tartamosítást megelőzően fizetett 
díjak adómentességét a tartamosítás nem 
változtatja meg. 
 
Tartamosítást követően a kifizető által fizetett 
rendszeres és rendkívüli díj a díjfizetés 
időpontjában a kifizetőt terhelő egyes 
meghatározott juttatásként adóköteles. A 
tartamosítást követően fizetett biztosítási díjak 
esetében a kifizetőnek 1,19-szerese után 15%-os 
szja, valamint 27%-os egészségügyi hozzájárulás 
fizetési kötelezettsége merül fel. 
 

2. A tartamosítás nem minősül a társaság 
könyveit érintő gazdasági eseménynek.   

 

(1995. évi CXVII tv. (Szja) 8.§ (1); 28.§ (2) bek;70.§, (1) 
c) pont 1. sz mell. 6.9, 9.6 pontja;1998. évi LXVI. 
tv.(EHO) 3.§ (1)) 
 

 
1-2. Nem adóztatási pont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyilvántartási kötelezettség. 
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ESEMÉNYEK/SZEREPLŐK TÁRSASÁG BIZTOSÍTOTT BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
 
IV. SZERZŐDŐVÁLTÁS 
 
A SZERZŐDÉSBE BELÉPŐ 
BIZTOSÍTOTT NEM 
TÉRÍTI MEG A KORÁBBI 
SZERZŐDŐ FÉLENEK A 
SZERZŐDÉSRE 
FORDÍTOTT 
KÖLTSÉGEIT, IDEÉRTVE 
A BIZTOSÍTÁSI DÍJAKAT 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ha a biztosított magánszemély lép a szerződő 
helyébe és magánszemély a kedvezményezett, 
abban az esetben nem minősül a társaság 
könyveit érintő gazdasági eseménynek. 
 
 
 
2. Ha a biztosított magánszemély lép a 
munkáltató (kifizető) szerződő helyébe, és a 
kedvezményezett a munkáltató (kifizető), akkor 
ez számviteli elszámolási és adójogi szempontból 
olyan szerződésmódosítás, mintha a 
kedvezményezettet is módosították volna. A 
követelésként elszámolt biztosítási díjat személyi 
jellegű költségként kell elszámolni. A 
magánszemély Tao tv. szerinti minősítése 
alapján lesz elismert költség vagy adóalap növelő 
tétel.   
 
A szerződőváltás időpontjáig megfizetett 
rendszeres és rendkívüli díj a 
szerződésmódosítás időpontjában egy összegben 
minősül egyes meghatározott juttatásként 
adóköteles biztosítási díjnak – kivéve, ha a 
magánszemély azt megtéríti - . A kifizető 
adóterhe a meg nem térített díj 1,19-szerese után 
15%-os szja, valamint  27%-os egészségügyi 
hozzájárulás. 
 
 
 
 
(1995. évi CXVII tv. (Szja) 7.§ (1a), 8.§ (1); 9.§ (3a) 28.§ 
(2);70.§, (1) c) pont 1. sz mell. 6.9, 9.6 pontja;1998. évi LXVI. 
tv.(EHO) 3.§ (1)) 
 
 

 
1.  Nem adóztatási pont. 
 
 
 
 
 
 
2. A rendszeres és rendkívüli díj a 
magánszemély adóköteles jövedelme, mely 
után a kifizetőt terheli az adókötelezettség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1995. évi CXVII. tv. (Szja) 7.§ (1a), 9.§ (3a) 70.§, (1) c) 
pont) 
 

 
Nyilvántartási kötelezettség. 
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ESEMÉNYEK/SZEREPLŐK TÁRSASÁG BIZTOSÍTOTT BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
 
V. SZERZŐDŐVÁLTÁS 
 
A SZERZŐDÉSBE BELÉPŐ 
BIZTOSÍTOTT 
MEGTÉRÍTI  A KORÁBBI 
SZERZŐDŐ FÉLENEK A 
SZERZŐDÉSRE 
FORDÍTOTT 
KÖLTSÉGEIT, IDEÉRTVE 
A BIZTOSÍTÁSI DÍJAKAT 
 
 
 
 

 
1. Ha a biztosított magánszemély lép a szerződő 
helyébe és magánszemély a kedvezményezett, 
abban az esetben a magánszemély által fizetett 
összeg a társaság egyéb bevételének minősül. 
 
 
2. Ha a biztosított magánszemély lép a 
munkáltató (kifizető) szerződő helyébe, és a 
kedvezményezett a munkáltató (kifizető), akkor 
ez számviteli elszámolási és adójogi szempontból 
olyan szerződésmódosítás, mintha a 
kedvezményezettet is módosították volna. A 
követelésként elszámolt biztosítási díjat egyéb 
ráfordításként kell elszámolni, a magánszemély 
által fizetett összeg a társaság egyéb bevétele.  
 
 
(2000. évi C. tv. (Sztv) 77. §; 81. §) 

 
1-2. A megtérített rendszeres és rendkívüli díj 
nem képez a magánszemélynek adóköteles 
jövedelmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyilvántartási kötelezettség. 

ESEMÉNYEK/SZEREPLŐK TÁRSASÁG  BIZTOSÍTOTT  BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG  

 
VI. 
 
A BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG   
BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY 
BEKÖVETKEZÉSEKOR 
(A BIZTOSÍTOTT 
HALÁLAKOR) 
NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSA 
 
 
 
 
 

1.  Amennyiben magánszemély jogosult a 
szolgáltatásra, akkor a biztosítási esemény a 
kifizetőnél (munkáltatónál) nem minősül 
gazdasági eseménynek, azzal, hogy a biztosítási 
szerződés az elhunyt biztosított tekintetében 
meg is szűnik. 
 
2.  Amennyiben a kifizetőt (munkáltatót) illeti 
meg a biztosító szolgáltatása, akkor a követelés 
megszüntetése után mutatkozó pozitív összeget 
pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell 
kimutatni a kifizet ő könyvében. Az elszámolt 
bevétel a megszerzés évében növeli a kifizető 
(munkáltató) adózás előtti eredményét, tehát az 
előbbiek szerint realizált eredmény társasági adó 
fizetési kötelezettséget keletkeztet.    
 
(2000. évi C. tv. (Sztv) 79 § (3), 84. § (7), 85.§ (3);68/2007 
számviteli kérdés) 

1. A biztosító által a biztosított örökösének 
vagy kedvezményezettként megjelölt más 
magánszemélynek kifizetett összeg adómentes, 
azután személyi jövedelemadót és semmilyen 
más közterhet, így Tbj szerinti egyéni járulékot 
(10%+8,5%) sem kell fizetni.  
 
2. A munkáltató (kifizető) részére kifizetett 
összeg a magánszemélynél nem adóztatási 
pont.   
 
 
 
 
 
 
 
 
(1995. évi CXVII. tv. (Szja) 1. sz. mell. 6.6. pont)  

A biztosító társaság a rá vonatkozó 
szabályok szerint teljesíti a 
biztosítási szerződésben vállalt 
fizetési kötelezettségét.  
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ESEMÉNYEK/SZEREPLŐK TÁRSASÁG BIZTOSÍTOTT BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
 
VII. 
 
MARADÉKJOG 
ÉRVÉNYESÍTÉSE 
 
 
(KIZÁRÓLAG A 
SZERZŐDŐ 
ÉLHET EZZEL A 
JOGGAL) 

 
Ha maradékjogát a munkáltató (kifizető) 
érvényesíti, akkor az elszámolás attól is függ, 
hogy ki a szerződés kedvezményezettje. 
  
1.  Ha a szerződés kedvezményezettje 
magánszemély, és a munkáltató (kifizető) a 
biztosítási díjat korábban költségként számolta 
el, akkor a biztosító kifizetését egyéb bevételként 
(egyes szakmai álláspont szerint pénzügyi 
bevételként) kell a szerződő könyveiben 
kimutatni. A realizált bevétel, ha a társasági 
adóalap 500 millió forintott nem éri el 10 %-os 
mértékű, e felett 19%-os mértékű társasági adó 
fizetési kötelezettséget keletkeztet, ha a kifizető 
egyébként nyereséges.  
 
 
 
2. Ha a szerződés kedvezményezettje a 
munkáltató (kifizető) vagy a biztosítási díj 
fizetése nem jelentett a kifizetőnél végleges 
vagyonvesztést, és ezért a biztosítási díjat 
követelésként tartja nyilván, akkor a 
maradékjog alapján kifizetett összegből először a 
biztosítóval szemben fennálló követelést kell 
megszüntetni, a követelés megszüntetése után 
mutatkozó pozitív összeget pedig pénzügyi 
műveletek egyéb bevételeként kell elszámolni. A 
nyereség 500 millió forintos társasági adóalapig 
10 %-os, e felett 19%-os társasági adó fizetési 
kötelezettséget keletkeztet. 
 
 
 
 
 
(2000. évi C. tv. (Szvtv) 77. § (1) bek, 84. § (7), 85.§ (3) bek.) 

1. Ha maradékjogát a magánszemély 
érvényesíti (feltételezve, hogy a korábbi 
szerződő részére a felmerült költségeket és díjat 
nem térítette meg.) - azaz a biztosító társaság 
biztosítási esemény bekövetkezése nélkül 
teljesít a magánszemély részére kifizetést - 
akkor a bevételnek:  
• az a része, amely meghaladja a biztosítási 

szerződésre magánszemély szerződő által 
fizetett és az adóköteles biztosítási díjak 
együttes összegét, a kifizetés évében a 
magánszemély egyéb összevonandó 
jövedelmének minősül, 

• a magánszemély szerződő által, illetve a 
korábbi kifizet ő szerződő által adóköteles 
díjként megfizetett összeggel megegyező 
kifizetés nem minősül jövedelemnek.  

 
A jövedelemnek minősülő kifizetés összegéből a 
biztosító társaság - a biztosítási szerződés 
megkötését megelőző 10 éven belül - a 
kifizetéskor a jövedelem 78%-át adóalapnak 
tekintve 15%-os mértékű szja adóelőleget 
köteles levonni. A magánszemélyt e bevételei 
tekintetében EHO fizetési kötelezettség is 
terheli, melynek mértéke 27 százalék.  
 
2023.01.01-től ha a jövedelem megszerzésének 
időpontja az életbiztosítás megkötésétől 
számított 10 évet követő időpontra esik a 
biztosító társaság a jövedelem teljes összegét 
adóalapnak tekintve a kifizetéskor hatályos 
(jelenleg 15%) mértékű szja előleget köteles 
levonni. A magánszemély kötelezettségeként e 
bevétele (a jövedelem 100%-a) tekintetében az 
EHO mértéke csak 14 százalék 
 
2. A biztosítottnál nem adózási pont. 
 

 
1. A biztosító társaság a magán-
személynek e jogcímen kifizetett 
összeg tekintetében az adózás 
rendjéről szóló törvény vonatkozó 
rendelkezése alapján kifizetőnek 
minősül, ezért a biztosító 
társaságot adóelőleg-megállapítási 
és -levonási, adóbevallási és -
fizetési, valamint adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli.  
A kifizetőnek minősülő biztosító 
társaságnak a magánszemélyt 
megillető bruttó jövedelemnek 
minősülő összeg után EHO fizetési 
kötelezettsége nincs,  
 
 
 
2. A munkáltató (kifizető) részére 
történő kifizetés esetében a 
biztosító társaság a szerződés 
szerint meghatározott összeget 
fizeti ki. 
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3. Szerződő váltáskor a magánszemély 
megtérítette a korábbi szerződő költségeit és a 
biztosítási díjakat. Ez esetben, ha 
maradékjogát a magánszemély érvényesíti, 
akkor a kamatjövedelem szabályait kell 
alkalmazni. Kamatjövedelem keletkezik, ha a 
biztosítói kifizetés összege meghaladja a 
befizetett díjak összegét (ide tartozik a 
megtérített biztosítási díj is). A 
kamatjövedelem számítás szempontjából nem 
tekinthető befiztett díjnak a kockázati 
biztosításokra fizetett díjrészt. 
Kamatjövedelem kedvezmény: 
• 50 %, ha a biztosítói kifizetésre a 

szerződéskötést követő 6 év elteltével, de 10 
éven belül kerül sor 

• 100 %, ha a biztosítói kifizetésre a 
szerződéskötést követő 10 év elteltével 
kerül sor. 

Rendkívüli díjak befizetése esetében a 
kamatjövedelem kedvezmény számítása a 
rendkívüli díjbefizetés napjától kezdődik. 
Kamatjövedelem kedvezmény a rendkívüli 
díjaknál: 
• 50 %, ha a biztosítói kifizetésre a 

díjbefizetést követő 3 év elteltével, de 5 
éven belül kerül sor 

• 100 %, ha a biztosítói kifizetésre a 
díjbefizetést követő 5 év elteltével kerül sor. 

 
Nem alkalmazható a kamatjövedelem 
kedvezménye, ha a rendszeres díjak 
növekedésének (indexálásnak) mértéke 
meghaladja a Központi Statisztikai Hivatal 
által közzétett, a díjnövekedés évét megelőző 
második évre vonatkozó éves fogyasztói 
áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét. 
Ha ezen díjnövekedéstől a rendszeres díjakra 
vonatkozó határidő eltelt ismét alkalmazható a 
kamatjövedelem kedvezménye. 

3. Szerződő váltáskor a 
magánszemély megtérítette a 
korábbi szerződő költségeit és a 
biztosítási díjakat. Ez esetben a 
biztosító társaság megállapítja a 
kamatjövedelmet a 
kamatjövedelem kedvezmény 
figyelembe vételével és abból 
időarányosan 2015.12.31-ig eső 
időszakra levonja a 16%, 
2016.01.01 után keletkező 
időszakra a 15% kamatadót és a 
kamatjövedelmet terhelő 6% eho-t. 
A levont adóról és eho összegéről 
jövedelemigazolást állítki a 
magánszemély részére, valamint 
adóbevallási kötelezettségét 
teljesíti. 
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A kamatadó mértéke időarányosan a 
2015.12.31ig keletkezett jamatjövedlemre16%, 
a 2016. január 1-jét követően keletkezett 
kamatjövedelemre 15%, a kamatjövedelmet 
terhelő eho mértéke 6%. 
 
(1995. évi CXVII. tv. (Szja) 8.§ (1)bek.; 28.§ (2) bek; 65.§ (1) 
d) pont,(3a)-3b),(6a) bek; 84/G.§ (5a) bek.; 1998. évi LXVI. 
tv.(EHO) 3.§ (7); 3/A § (1) a), (2) d) pont;, 11.§ (11) e) pont 
 

 
 
 
 
 
 
 
(2003. XCII. tv. (Art) 178. § 18) pont; 1998. 
évi LXVI. tv. (EHO) 11. § (11) e) pont, 1995. 
év CXVII. tv. (Szja) 8.§ (1)bek.; 46-49. §;65.§ 
(1) d) pont,(3a)-3b),(6a) bek; 84/G.§ (5a) 
bek.; 

 


