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Életbiztosítások adózási tudnivalói

1. Adómentes a magánszemély számára történő szolgáltatás, ha az ha-
láleseti, baleseti, betegségi, illetve a jogszabálynak megfelelő nyug-
díjbiztosítási, vagy járadékbiztosítási szolgáltatásnak minősül. Ezen 
kifizetésekhez kapcsolóan a magánszemélynek adókötelezettsége 
nincs.

2. Kamatjövedelem keletkezhet, ha biztosító teljesítése nem minősül 
adómentesnek, egyéb jövedelemnek, vagy más adóköteles jövede-
lemnek (így kamatjövedelem keletkezhet a lejárati szolgáltatásból, 
visszavásárlásból, részvisszavásárlásból). Kamatjövedelemnek mi-
nősül a biztosítói teljesítésnek az a része, amely meghaladja a befize-
tett biztosítási díj összegét, azzal, hogy befizetett díjként nem vehető 
figyelembe a kockázati biztosítás díjaként teljesített összeg.

 A kamatjövedelem csökkenthető a kamatjövedelem 50 százalékával, 
ha a szerződés létrejöttét követően egyszeri díjas szerződés esetén 
3 év, rendszeres díjas szerződés esetén 6 év eltelt, illetve 100 szá-
zalékával, ha a szerződés létrejöttét követően egyszeri díjas szerző-
dés esetén 5 év, rendszeres díjas szerződések esetén 10 év eltelt. 
Ha a szerződésre rendkívüli (eseti) díj befizetése történik, akkor az a 
kamatjövedelem elszámolása szempontjából társaságunknál önálló, 
egyszeri díjas szerződésként kerül figyelembevételre. A kamatjöve-
delemből a biztosító által 15% személyi jövedelemadó és 6% egész-
ségügyi hozzájárulás kerül levonásra. Nem terheli egészségügyi 
hozzájárulás az olyan kamatjövedelmet, amely olyan szerződésből 
származik, amely szerződés mögött álló befektetés legalább 80 szá-
zalékban EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírt tartalmaz, azzal hogy e feltételnek a tartam 
alatt mindvégig teljesülnie kell. A kamatjövedelmet a magánszemély-
nek – jellemzően – nem kell a bevallásában szerepeltetnie.

3. Más jövedelemként (a pótolt jövedelemre vonatkozó szabályok sze-
rint) adóköteles a kifizető díjfizetésével létrejött baleset-, betegség-
biztosítási szerződés jövedelempótló, valamint az eltelt napok száma 
alapján meghatározott szolgáltatásból a napi 15 ezer forintot meg-
haladó rész. A kifizetéskor a biztosító által levonásra kerül az adó-
köteles jövedelmet terhelő adóelőleg. E jövedelmet a magánszemély 
köteles az adóbevallásában szerepeltetni.

4. Egyéb jövedelemként adóköteles a határozatlan tartamú, kizárólag 
halál esetére szóló életbiztosítás visszavásárlási, részvisszavásárlási 
összegéből a magánszemély által megfizetett díj és a kifizető (mun-
káltató) által megfizetett adóköteles díj együttes összegét meghala-
dó rész, feltéve, hogy e szerződéshez kapcsolódóan bármely kifizető 
(munkáltató) adómentes díjat fizetett. A kifizetéskor a törvény szerint 
megállapított adóalapból a biztosító által levonásra kerül 15% sze-
mélyi jövedelemadó-előleg. E jövedelmet a magánszemély köteles 
adóbevallásában szerepeltetni, továbbá a magánszemély köteles az 
e jövedelem utáni 27%-os egészségügyi-hozzájárulás fizetési és be-
vallási kötelezettségét is rendezni.

 Amennyiben bármely biztosítói teljesítésre nem magánszemély (pél-
dául gazdálkodó) jogosult, akkor a biztosító a fentiektől eltérően 
adókötelezettséget nem állapít meg, a teljesítés tartalma alapján az 
érintett szolgáltatásra jogosult a rá vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint köteles elszámolni a biztosítótól származó bevételét, illetve 
ahhoz kapcsolódó esetleges adókötelezettségeit.

5. A 2014. január 1-jétől, vagy azt követő időponttól létrejött, a ha-
tályos törvényi követelményeknek megfelelő nyugdíjbiztosítási 
szerződéshez kapcsolódóan a magánszemély szerződő a tárgyévi 
összevont adóalapja után fizetendő, más kedvezményekkel csök-
kentett személyi jövedelemadója terhére rendelkezhet akként, hogy 
az általa megfizetett biztosítási díj 20 százaléka, maximum 130 ezer 
forint átutalásra kerüljön a nyugdíjbiztosítási szerződésére. Rész-
letes tájékoztató az érintettek számára a biztosítás megkötéskor 
kerül átadásra.

6. Az előbbiekben ismertetett szabályok a jövőben változhatnak, ezért 
felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy saját érdekében is kövesse a jog-
szabályváltozásokat, különösen a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény, az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény, valamint az 
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek esetleges változá-
sát. Az aktuális szabályokról társaságunk honlapján is folyamatosan 
tájékozódhat.
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