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Kockázati termékek adózása

Készítette: Zugrovics Máté



Kockázati termékek adózása

Megszűnt a kockázati biztosítások adómentessége

Ideértve a nem személybiztosítási termékekbe épített, 
kifizető által fizetett személybiztosítási modulokat

A 2018-ban kezdődő biztosítási évre vonatkozó díjak 
még adómentesek



Kockázati termékek adózása

Jogviszony szerinti adózás

Ha a biztosítási szerződésben biztosított
magánszemélyre jutó biztosítási díj
megállapítható, akkor az adókötelezettséget a
díjat fizető szervezet és a biztosított közötti
jogviszony alapján kell meghatározni.

Testőr, illetve névsor szerinti Pajzs csoportok.

Kifizetői adózás

Csoportos kockázati biztosítás esetén
lehetséges, amennyiben a biztosítottra jutó díj
arányosítással sem állapítható meg.

Létszám szerinti Pajzs csoportok.

Belépőjegyes Rendezvény és Bennülők abban
az esetben, ha a szerződő nem tudja igazolni,
hogy fedezetet gyűjtött a biztosítási díjra.



Kockázati termékek adózása

Adómentes

• Kedvezményezett teljes mértékben a kifizető

• Ha a a biztosítás díját a magánszemélyek által fizetett tagdíjból,
hozzájárulásból fedezi a vállalkozási tevékenységet nem folytató
társadalmi szervezet, köztestület, azzal, hogy szervezet ezt az
alapszabálya alapján rendeltetésszerű joggyakorlás keretében nyújtja

• Munkahelyi+úti, illetve a sportolói+úti úti fedezet

Nem minősül 
bevételnek a 

kockázati 
biztosítás díja.

• Önkéntes belépés

• Belépőjegyes, Rendezvény és Bennülők módozatok vonatkozásában, ha
a díjat fizető szervezet igazolni tudja, hogy a biztosítási díjra fedezetet
gyűjtött

Nem kell alkalmazni 
az adóköteles 
biztosítási díjra 

vonatkozó előírást 
(szja 3§ 89. pont)



Kedvezményezett jelölés

100%-ban a szerződő a kedvezményezett

• Záradék a szerződő védelmében:
A szerződő és a biztosított megállapodnak, hogy további kedvezményezett jelöléshez és

módosításhoz a szerződő írásbeli hozzájárulása szükséges, amennyiben a biztosított a

szerződőt kedvezményezettként jelölte meg.

• Név szerinti a nyilvántartás
• Szerződő és a Biztosított is aláírja a kedvezményezett-jelölést
• A biztosítási díj adómentes
• A biztosító szolgáltatása TÁRSASÁGI ADÓALAPOT NÖVEL



Szerződőcsere TestŐrben

Nem adunk díjvisszát a tartam végén

2011.04.11-ét követően létrejött szerződések
esetén, ha a 2019. évben esedékes évfordulót
megelőzően kérik.

Jár a díjvissza a tartam végén*

Cégről magánszemélyre

2011.04.11-ét követően létrejött szerződések
esetén, ha a 2019. évben esedékes évfordulót
követően –ide értve az évforduló napját is-
kérik.

* Feltételben meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén



Kérdések

• Milyen szabályok vonatkoznak a KATA-s vállalkozókra?
• Mivel a kisadózó a KATA keretében a törvény által meghatározott összes közterhet

megfizeti, így a kisadózóra kötött biztosítás díját nem terheli adókötelezettség.

• Több biztosítotti csoport esetén hogyan kell meghatározni az adózás
módját?

• Amennyiben egy szerződésen belül több biztosítotti csoport is kialakításra került, úgy
a biztosítotti csoportokat az adókötelezettség szempontjából külön-külön kell vizsgálni
és adóztatni.

• Milyen szabályok vonatkoznak azokra a sportolókra, akikre a Sporttörvény
kötelezően előírja a biztosítás meglétét?

• A 2004. évi I., a Sportról szóló törvény 3 § (4) bekezdése, illetve 8 § (5) bekezdése
alapján a kifizető által kötött csoportos kockázati biztosítás díja egyes meghatározott
juttatásként számolható el.



Kérdések

• Milyen szabályok vonatkoznak a jövedelempótló szolgáltatásokra?
• A 2018. biztosítási évre vonatkozóan a jövedelempótló szolgáltatások 15.000 Ft feletti

része adóköteles. Az adókötelezettséget az elmaradt jövedelemre irányadó
rendelkezések szerint kell kiszámítani, ami azt jelenti, hogy a 15 000 Ft feletti részből
15% személyi jövedelemadó előleg kerül levonásra és az a feletti rész után a biztosító
társaság 22% egészségügyi hozzájárulást fizet. A magánszemélynek az adóköteles
kifizetést a kifizetés évéről készített adóbevallásában is fel kell tüntetnie.

• A 2019. biztosítási évtől kezdődően a jövedelempótló szolgáltatások 15.000 Ft feletti
részére vonatkozó adókötelezettség megszűnt, de figyelemmel kell lenni a teljes
biztosítási díj adózására.



Lehetőségek

• Munkahelyi+úti és Sportolói+ úti – csoportos Pajzs

• Szakszervezeti szerződések – csoportos Pajzs

• Önkéntes belépés - csoportos Pajzs

• Worksite/Affinity programok – új egyéni baleset termék

• 100%-ban a szerződő válik a kedvezményezetté – TestŐr, csoportos Pajzs

• Cég szerződőből magánszemély szerződő 2019. évi évfordulótól - TestŐr



Nem lesz többet munkahelyi baleset?



Nem lesz többet munkahelyi baleset?



Legveszélyesebb iparágak

Munkabalesetek megoszlása 
nemzetgazdasági áganként 



Munkabalesetek leggyakoribb okai

• Fáradtság, Kimerültség, Stressz
• Elcsúszás, megbotlás
• Ütközések
• Leesés
• Felboruló és leeső tárgyak
• Veszélyes anyagok
• Robotikus mozdulatok
• Megerőltetés
• Konfliktusok
• Előírások be nem tartása



Élethosszig tartó partnerségben
Köszönjük a figyelmet


