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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a csoportos biztosításokat érintő 2021. évben érvényes társadalombiztosítási, személyi 

jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és társasági adó törvény 

rendelkezéseiről  

 

Jelen tájékoztató anyagban 

 

 „foglalkoztató” elnevezéssel jelöltük azt a munkáltatót, társas vállalkozást, egyéb szervezetet, egyéni 

vállalkozót, aki jövedelmet juttat a magánszemélynek. 

 „foglalkoztatott” elnevezéssel jelöltük azt a magánszemélyt, akit a foglalkoztató az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti munkaviszonyban foglalkoztat, ide értve az egyéni vállalkozó alkalmazottját is, továbbá a 

vezető tisztségviselőt, a tagi jogviszonyban személyesen közreműködő társas vállalkozót. 

 

 

I.  A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 

A biztosító által csoportos életbiztosítási szerződés keretében haláleseti-, baleseti-, betegségbiztosítási 

eseményre való tekintettel kifizetésre kerülő biztosítási összeg mentes a személyi jövedelemadó, a 

szociális hozzájárulási adó és más adófizetési kötelezettségek alól (Az Szja tv. 1. számú melléklet 6.6. és 

6.7. pont).  

 

 

II.  A BIZTOSÍTÁSI DÍJRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 

A foglalkoztatott javára haláleseti-, baleseti-, betegségbiztosítási eseményre kötött biztosítás díja a társasági 

adóalapot nem növeli, az elismert költség. (Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 3. számú 

mellékletének B/8. pontja). 

Az olyan csoportos kockázati biztosítások esetén, ahol a kockázati díj a biztosított magánszemélyekre 

lebontva pontosan meghatározott vagy arányosítással egyértelműen megállapítható a foglalkoztató 

által viselt magánszemély javára kötött kockázati biztosítás díja a foglalkoztató és a foglalkoztatott 

magánszemély között fennálló jogviszony alapján, jellemzően bérjövedelemként adóköteles (Szja tv. 2. § (6) 

bekezdés; 3.§ 89/b pont). 

Ilyen kockázati biztosításnak minősül ebben az összefüggésben a halál esetére szóló csoportos 

kockázati életbiztosítás, balesetbiztosítás és betegségbiztosítás (szja tv. 3.§ 90-91. 94. 95. pont). 

 

A.  A FOGLALKOZTATÓ ELSZÁMOLÁSA: 
 

Ha a foglalkoztató által fizetett díjak a biztosított munkavállalóra vonatkozóan pontosan vagy a díj arányos 

megosztásával egyértelműen meghatározható, akkor az adókötelezettség a foglalkoztató és a foglalkoztatott 

között fennálló jogviszony alapján keletkezik. A foglalkoztatót a biztosított munkavállalóra jutó díj után a 

díjfizetés időpontjában 2020. július 1-től 15,5% szociális hozzájárulási adó és 1,5% szakképzési hozzájárulás 

fizetési kötelezettség terheli. Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló esetében nincs sem szociális 

hozzájárulási adó sem szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség. (1995. évi CXVII tv. (Szja) 2. § (6); 3.§ 89-

92.,94., 95; 7.§ (1a) ; 8.§ (1); 9.§ (3a); 2018. évi LII. tv. (Szocho adó) 1. § (1); 2. § (1); 5. § (1) g); 2019. évi LXXX. tv. 

(Szakképz.hj) 106. § (1) és 107.§ (1); 2000. évi C. tv. (Sztv) 79. §) 
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Ha a biztosítási szerződésben korlátozások nélkül a foglalkoztató a kedvezményezett (és ameddig ő a 

kedvezményezett), addig sem adófizetési, sem egyéb járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik, a díj 

költségként elszámolható a foglalkoztató könyveiben. Amennyiben ilyen esetben a biztosítási esemény 

bekövetkezik, és a foglalkoztató a számára folyósított biztosítási összegből az alkalmazott kiadásait (kárát, 

veszteségeit) megtéríti, akkor a magánszemélynek ez a bevétele olyan jogcímen lesz adóköteles, amilyen 

jogcímen azt a foglalkoztató a foglalkoztatott számára kifizette (tehát, ez a bevétel a foglalkoztatottnál már 

nem minősül biztosítási szolgáltatási összegnek) (1995. évi CXVII tv. (Szja) 7.§ (1a); 9.§ (3a); 2000. évi C. tv. 

(Sztv) 78. § (4)).  

 

B.  A FOGLALKOZTATOTT KÖTELEZETTSÉGEI: 
 

Ha a csoportos biztosítás díja pontosan vagy az arányosítás szabályai alapján a biztosított 

foglalkoztatottakra vonatkozóan egyértelműen meghatározható, akkor a foglalkoztató által fizetett díjak 

a foglalkoztató és a foglalkoztatottak között fennálló jogviszony alapján, jellemzően bérjövedelemként 

adókötelesek. A biztosított munkavállalót 15% szja, 18,5% társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség, 

terheli. Nyugdíjas munkavállaló esetén csak 15% szja fizetési kötelezettség merül fel. (1995. évi CXVII tv. (Szja) 

3.§ 89-92.,94., 95; 7.§ (1a); 8.§ (1); 9.§ (3a); 2019. évi CXXII. törvény (a társadalombiztosítás ellátásaira 

jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről) 23.§ (1) a) pont; 25.§ (1).) 

 

Ha a biztosítási szerződésben korlátozások nélkül a foglalkoztató a kedvezményezett (és ameddig ő a 

kedvezményezett), addig nem keletkezik bevétele a biztosított magánszemélynek. (1995. évi CXVII tv. (Szja) 

3.§ 89-92.,94., 95; 7.§ (1a); 9.§ (3a);) 

 

C.  BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ EGYES MEGHATÁROZOTT 

JUTTATÁS 

 
Ha a magánszemély biztosítottakra jutó díj arányosítással sem állapítható meg, akkor a csoportos 

biztosítás díja egyes meghatározott juttatásnak minősül.  

Ilyennek tekinthetők azok a foglalkoztató által kötött csoportos kockázati biztosítások, amelyek 

fizetett díja osztatlan és a szerződési feltételek szerint a biztosítási év végén az átlagos állományi 

létszám változása miatt a biztosítási díj megváltozik, vagy kármentességi bónusz kerül megállapításra, 

vagy egyéb módon módosulhat a biztosítási díj.  

Szintén ide tartoznak a nyilvános rendezvényekhez kapcsolódóan kötött csoportos kockázati biztosítások. 

(Amennyiben a magánszemély a belépőjegy árában megtéríti a biztosítás díját nem történik részére juttatás.)  

Egyes meghatározott juttatás esetén a kifizető adóterhe a csoportos biztosítási díj 1,18 szorosa után 15% szja, 

15,5% szocho és 1,5% szakképzési hozzájárulás. (összesen 37,76%). A veszélyhelyzet ideje alatt ezen juttatást 

nem terheli a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség.  

(1995. évi CXVII tv. (Szja) 95. § (6); 3.§ 89. § bb) pont;-91.§, 94.§, 95.§; 7.§ (1a) ; 8.§ (1); 9.§ (3a); 70.§ (1) c); 70. § 

(6) b); 2018. évi LII. tv.(Szocho adó) 1. §, (4) b); 2. § (1); 2019. évi LXXX. tv. (szakképz.hj) 106.§ (1); 107.§ (1); 

22/2021. (I.28.) Korm. rendelet 1.§ (3); 2020.05.14-én megjelent NAV tájékoztatás az Adóköteles biztosítási 

díjakra vonatkozóan 3. pont.) 


