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Jelen tájékoztató a VITÁL tartamos kockázati (halál esetére szóló életbiztosítás és részben betegségbiztosítási elemet is tartalmaz) személybiztosítás, adózási és számviteli 
elszámolási szabályainak összefoglalását tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gazdasági esemény valamennyi lényeges körülményének együttes figyelembe vétele alapján 
határozható meg az elszámolás pontos szabálya, így jelen anyag kizárólag tájékoztató jelleggel készült. Jelen tájékoztatás a 2017. január 1-jétől érvényes szabályokat tartalmazza, 
melyek a jövőben megváltozhatnak. 
 

II.  A BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG   
BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY 
BEKÖVETKEZÉSEKOR 
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSA  
 

A biztosítási esemény a kifizetőnél akkor minősül gazdasági esemény-
nek, ha a biztosított elhunyt vagy bejelentett és elbírált 
egészségbiztosítási eseményként a terminális állapot bekövetkezik, mert 
ebben az esetben a biztosítás megszűnik, további díjfizetési 
kötelezettsége a kifizetőnek nincs.  
Ha a kiegészítők vonatkozásában történik biztosítási eseményre 
tekintettel szolgáltatás, akkor a szerződés a fentiekben leírt feltételek 
szerint él tovább, egyéb kötelezettsége a kifizetőnek nincs.  
 

A biztosító által a biztosított örökösének vagy kedvezményezettként 
megjelölt más magánszemélynek kifizetett összeg (haláleseti 
szolgáltatás), valamint a biztosítottnak a terminális állapot bekövetkezése 
miatt egészségbiztosítási szolgáltatásként kifizetett összeg a személyi 
jövedelemadó törvény alapján adómentes jövedelem [4], az nem képez 
járulékalapot [5], így egyéni járulékot [7]) sem kell fizetnie a 
magánszemélynek.  
A kiegészítő baleset- és betegségbiztosítás alapján a biztosító egyösszegű 
szolgáltatása, költségtérítése, kártérítése adómentes jövedelem. 
A kiegészítő baleset- és betegségbiztosítás alapján – a biztosító által – 
nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás ha a kifizetés (baleset- és 
betegségbiztosítás alapján járó jövedelmet pótló szolgáltatás, ideértve a 
napi térítésként vagy az eltelt napok száma alapján meghatározott 
biztosítási összeget is) nem haladja meg a jövedelemkiesés időszakára a 
napi 15 ezer forintot, a kifizetés egésze adómentes. Abban az esetben, ha 

ESEMÉNYEK/SZEREPLŐK KIFIZET Ő  BIZTOSÍTOTT 
I. 
BIZTOSÍTÁSI DÍJ  
FIZETÉSE,  
HA A SZERZŐDÉS 
KIEGÉSZÍT ŐK NÉLKÜL, VAGY 
ÉLET ÉS/VAGY  BALESETI [1]  
ÉS/VAGY  BETEGSÉGI [2] 
KIEGÉSZÍT ŐKKEL 
KERÜL MEGKÖTÉSRE  
 

A kockázati biztosítás díja adómentes, amennyiben a biztosítottra 
tekintettel havonta fizetett díj összege nem haladja meg a minimálbér 
30%-át. A minimálbér 30%-át meghaladóan fizetett díj összege egyes 
meghatározott juttatásnak minősül, mely alapján a kifizetőnél a 
jövedelem 1,18-szorosa után 15 %-os szja, illetve 22%-os egészségügyi 
hozzájárulási fizetési kötelezettség keletkezik. [3], [11], [12], [13],[14], 
Ha a biztosítási esemény kedvezményezettje magánszemély és a 
biztosított magánszemély kifizetőhöz kötődő jogviszonya  
a) TAO által elismert körbe [10] tartozik, akkor a biztosítás díja a 

kockázatviselés időszakában elszámolható költségként [9], és a 
költségelszámolás évében csökkenti a kifizető tárgyévi adózás előtti 
eredményt.  

b) nem tartozik a TAO által elismert körbe [10], akkor a költségként 
elszámolt díj összege a költségelszámolás évének a TAO alapját nö-
veli. 

Tekintettel arra, hogy a magánszemély adómentes jövedelme [3], [11] a 
munkabérhez hasonlítva nem képez szociális hozzájárulási adó alapot 
[6], ezért a megfizetett díj után nem kell szociális hozzájárulási adót [6] 
és szakképzési hozzájárulást [8] fizetni.  

A kifizető által a magánszemély javára kötött kockázati (kizárólag 
halál esetére szóló) életbiztosítás díja a magánszemély adómentes 
jövedelme [3], [11].  
 
Az adómentes biztosítás díja a munkabérhez hasonlítva  nem képez 
járulékalapot [5], ezért egyéni járulék [7] fizetési kötelezettsége sem 
keletkezik a magánszemélynek. 
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a jövedelempótló szolgáltatás meghaladja a napi 15 ezer forintot, a 15 
ezer forint feletti rész a magánszemély adóköteles jövedelme, mely után a 
magánszemélyt 15 %-os SZJA kötelezettség terheli. [4] Adóköteles 
kifizetés esetén a biztosítót 22%-os EHO fizetési kötelezettség terheli. 
[12], [14], 
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1. ÉLET ÉS BALESETI KIEGÉSZÍT Ő BIZTOSÍTÁSOK: 

KÉK   Kockázati kiegészítő életbiztosítás 
BR      Baleseti rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás 
BH      Baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás 
BKN   Baleseti eredetű kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás 
BMT   Baleseti eredetű műtéti térítést nyújtó kiegészítő biztosítás 
KBH   Közlekedési baleseti halálra 
KBR   Közlekedési baleseti rokkantságra 
 

2. BETEGSÉGI KIEGÉSZÍT Ő BIZTOSÍTÁSOK: 
RDÁTV  TB I-II. rokkantsági díjátvállalásra szóló betegségbiztosítás 
TB I-II.   TB I-II. rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás 
KR          Kritikus betegségekre szóló kiegészítő biztosítás 
MT          Műtéti térítést nyújtó kiegészítő biztosítás 
KN          Kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás 
WKN      Nőknek szóló kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás 
WMT      Nőknek szóló műtéti térítést nyújtó kiegészítő biztosítás 
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3. 1995. ÉVI CXVII TV. (SZJA) 3.§ 

 
E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 
90. Személybiztosítás: az élet-, a baleset- és a betegségbiztosítás. 
91. Kockázati biztosítás: az olyan személybiztosítás, amely esetében biztosítási esemény bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására nincs lehetőség (így különösen 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, de nem minősül kockázati biztosításnak az olyan biztosítás - akkor sem, ha a biztosító teljesítését biztosítási esemény váltja ki -, ha az adott biztosítási 
szerződés vonatkozásában a biztosítási feltételek szerint a biztosító teljesítésének összege nem haladhatja meg az adott biztosítási szerződésre befizetett biztosítási díj és az azzal 
kapcsolatosan képződő hozam együttes összegét; e rendelkezés alkalmazásában nem minősül vagyoni érték kivonásának az a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói 
teljesítés (így különösen a díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés), amelyre a díjat fizető személy jogosult, de vagyoni érték kivonásának minősül, ha a személybiztosítás díját 
más személy - ide nem értve a kifizetőnek nem minősülő magánszemélyt - fizette és a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítésre a biztosítás feltételei szerint 
magánszemély jogosult, ez utóbbi esetben azzal, hogy amennyiben a magánszemély erre a szerződéskötést követően egy későbbi időpontban válik jogosulttá, akkor a biztosítás a 
teljes tartam alatt nem minősül kockázati biztosításnak. 
92. 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. 
94. Betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás): az olyan személybiztosítás, amely alapján a biztosító a biztosított megbetegedése esetén a szerződésben meghatározott 
szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget, azzal, hogy betegségbiztosítás esetében a biztosító szolgáltatása kiterjedhet a szerződésben meghatározott, biztosítási eseménnyel 
kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatások miatt felmerült költségek egészségügyi szolgáltató számára történő megtérítésére is. 
95. Balesetbiztosítás: az olyan betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás), 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 egyéb szolgáltatásra vállal kötelezettséget. 
 

 
4. 1995. ÉVI CXVII. TV. (SZJA) 1. SZ. MELL. 6.6. PONT) 

6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes: 
6.6. a 6.8. alpontban meghatározott biztosító szolgáltatása, kivéve 
a) a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló kártérítést, 
b) a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatást (figyelemmel a 6.7. alpont c) pontjának rendelkezésére), feltéve, hogy a biztosítási díj vagy annak 

egy része a díjfizetés időpontjában a 6.3. alapján adómentes bevételnek minősült azzal, hogy a biztosító adóköteles szolgáltatása utáni adókötelezettséget az elmaradt jövedelemre 
irányadó rendelkezések szerint kell meghatározni, 

c) a személybiztosítás alapján nyújtott olyan szolgáltatást, amely nem minősül halál esetére szóló biztosítási, nyugdíjbiztosítási, járadékbiztosítási, balesetbiztosítási vagy 
betegségbiztosítási szolgáltatásnak, 

d) az olyan biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek díját vagy díjának egy részét magánszemély költségként elszámolta; 
6.7. a 6.1. és a 6.6. pont b) alpontjának rendelkezésétől függetlenül 
a) az olyan kártérítés, amelyet a károsult költségeinek fedezetére fizetnek ki, ideértve, ha azok a költségek a jövedelem megszerzése érdekében merültek fel, 
b) a költségtérítést és a jövedelmet helyettesítő kártérítést is tartalmazó járadék, vagy annak egyösszegű megváltása esetén a költségtérítő rész, 
c) a baleset- és betegségbiztosítás alapján járó jövedelmet pótló szolgáltatás összegéből (ideértve a szerződéses feltételek szerint az eltelt napok száma alapján járó napi térítésként 

vagy az eltelt napok száma alapján meghatározott biztosítási összeget is) a jövedelem-kiesés időszakára napi 15 ezer forintot meg nem haladó rész; 
6.8. a 6.6. pont alkalmazásában biztosító a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben meghatározott, belföldön székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező 

biztosító, továbbá az olyan államban székhellyel rendelkező, ezen állam joga szerinti biztosító, amely állammal Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 
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elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén; 
 

5. 1997. ÉVI LXXX  TV (TBJ) 4. § (K) 
4. § E törvény alkalmazásában .. k) Járulékalapot képező jövedelem: 
1) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységből származó 
bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződés alapján 
ténylegesen kifizetett díj, a felszolgálási díj, a vendéglátóüzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravalól ( a továbbiakban: borravaló), az ösztöndíjas 
foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj; 
2) az 1. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerődésben meghatározott személyi alapbér; ha a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy külföldi jog hatálya 
alá tartozó munkaszerződés alapján végzik, a szerződésben meghatározott díj havi összege, 

 
6. 2011. ÉVI CLVI TV 455. § (1) - (2); 459. §(1) 

455. § (1) A kifizetőt terhelő adó alapja: 
a) a kifizetőnek a természetes személlyel fennálló, adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben a természetes személy részére 
juttatott, kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap 
számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem, növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére 
levont (befizetett) tagdíj összegével; 
b) a kifizetőnek a természetes személlyel fennálló, adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben a természetes személy részére 
juttatott, kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap 
számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem;…… 

(2) Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony: 
a) a munkaviszony;….. 

459. § (1) Az adó mértéke 22 százalék. A fizetendő adó az adóalap után számított adó (számított adó), csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján 
megillető adókedvezmények összegével.  

 
7. 1997. ÉVI LXXX  TV (TBJ) 24 § 19 § (2)-(3) 
24. § (1) A foglalkoztatott a 19. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) bekezdésében meghatározott egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci 

járulékot a 4. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. § szerinti jövedelmét) után fizeti meg.  
19. § (2) A biztosított, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó, valamint tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezeti tag által fizetendő nyugdíjjárulék 

mértéke 10 százalék. 
(3) A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni 
egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék. 
, 

8. 2011. ÉVI  CLV. TV. (SZHJ) 4. § (1)-(2); 
4. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. 

(2) A szakképzési hozzájárulás mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség). 
 

9. 2000. ÉVI C. TV . (SZTV) 3 § (7) 3  
3§ (7)  E törvény alkalmazásában .. 3. személyi jellegű egyéb kifizetések: azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések, elszámolt összegek, amelyeket a kifizető a 

természetes személy részére jogszabályi előírás vagy saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj fogalmába. Ilyenek különösen: a 
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szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, a lakásépítésre nyújtott támogatás (ideértve az átvállalt kamatot és kezelési költséget is), az étkezési térítés, a munkábajárással kapcsolatos 
költségtérítés, a jubileumi jutalom, a dolgozó kötelezettségvállalásának térítése, a bányászati keresetkiegészítés, a tárgyjutalmak, az egyéb természetbeni munkajövedelmek, a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése, a betegszabadság díjazása, a munkáltatót terhelő táppénz, táppénz-kiegészítés, a munkavállaló részére kötött, de a 
munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja, az önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, a magánnyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói 
tagdíj-kiegészítés, a munkáltatót terhelő, illetve általa átvállalt személyi jövedelemadó, a jóléti és kulturális költségek, a végkielégítés, a munkáltatói hozzájárulás a korengedményes 
nyugdíj igénybevételéhez, továbbá az alkalmazottakat, munkavállalókat megillető kifizetések, mint a napidíj, a különélési pótlék, a jogszabály alapján fizetett költségtérítések, a 
sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér, a találmányi díj, a szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj, az ezekkel kapcsolatosan 
fizetett közreműködői díj, valamint nem a munkaviszonnyal összefüggésben fizetett szerzői, írói és más szerzői jogvédelmet élvező munkák díjai, az azokkal kapcsolatos 
közreműködői díjak, a mezőgazdaságban részesmunkát végzők díjazása, a természetben adott juttatások, a reprezentáció költségei, és minden egyéb, a statisztikai előírások szerint 
egyéb munkajövedelemnek, szociális költségnek minősített összegek. 

 
10. 1996. ÉVI LXXXI. TV. (TAO) 3.SZ MELL. B FEJEZET 8. PONT  

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások 
8. 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 résztvevő szakképző iskolai tanuló; 

 
11. 1995. ÉVI CXVII TV. (SZJA) ) 1. SZ. MELL. 6.3 PONT  

6.3. a kockázati biztosítás más személy által - az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát 
meg nem haladóan - fizetett díja (azonos szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része), ide nem értve, ha a 
biztosítási díj e melléklet más pontja szerint adómentes 
 

12. 1998. ÉVI LXVI TV. (EHO)  3§ (1) B) 
 
 A kifizető, - kifizető hiányában, vagy ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani - a jövedelmet szerző 
magánszemély 22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 
Szja tv.) szerinti külön adózó jövedelmek közül 

a) összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem, 
b) külön adózó jövedelmek közül 
ba) a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege, 

 
13. 1995. ÉVI CXVII TV. (SZJA) 70§ (1) C) 
 

70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül 
c) a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. 
 

14. 1995. ÉVI CXVII TV. (SZJA) 8 § (1) 
Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelmek után az adó  mertéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 15 százaléka. 
 

 
Budapest, 2017. február 1. 
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