AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS)
2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA
(Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én)

1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról

(A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)
ALAPELVEK
1. §
(3) A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő szabályt, az adóból kedvezményt a
kivételes célok érdekében – e törvény alapelveinek figyelembevételével – csak törvény állapíthat
meg. Az adó alapja az adóköteles bevételből megállapított, e törvény rendelkezései szerinti
levonásokkal csökkentett jövedelem és az adóalap-növelő tételek összege.

FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3. § E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
48. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár: az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet.
77. Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező
legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó
rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.
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.
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.
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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.
98. Biztosító teljesítése: a biztosító által a biztosítási jogviszonyra tekintettel bármilyen jogcímen
kifizetett összeg, juttatott vagyoni érték, tekintettel az 1. számú melléklet rendelkezéseire is.

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek
7. §
(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:
a) azt a bevételt, amely e törvény 1. számú melléklete szerint adómentes, vagy más
törvény rendelkezése alapján személyi jövedelemadó kötelezettség nem terheli;
e) a visszatérített adót, adóelőleget, feltéve, hogy azt korábban költségként nem
érvényesítették, továbbá a magánszemély jogszerűen tett önkéntes kölcsönös
pénztári nyilatkozata alapján kiutalt, illetve az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt kiutalt összeget; a
magánszemély nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozata alapján kiutalt, a nyugdíjelőtakarékossági számláján jóváírt összeget, továbbá a magánszemély nyugdíjbiztosítási
nyilatkozata alapján kiutalt, a biztosító által a magánszemély nyugdíjbiztosítási szerződésén
jóváírt vagy e törvény rendelkezése szerint a magánszemélynek kiutalt összeget;
j) azt az összeget, amelyet
ja) a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a tagja, vagy a
kedvezményezett rendelkezése alapján a pénztár működését szabályozó törvény
rendelkezései szerint más ilyen pénztár vagy a Nyugdíjbiztosítási Alap részére utal
át;
jb) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a kedvezményezett rendelkezése
alapján annak egyéni számlája javára vagy kedvezményezett hiányában a pénztár
tagjainak egyéni számlái javára jóváír;
jf) az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról szóló törvény alapján a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalnak át, vagy önkéntes
kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlán, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézményben tagi kiegészítésként, nyugdíj-előtakarékossági számlán vagy nyugdíjbiztosítási
szerződésen jóváírnak azzal, hogy az így jóváírt összeg a 28. § (17) bekezdésének
alkalmazásában nem tekinthető a számlatulajdonos által teljesített befizetésnek, és nem
jogosít az adó feletti rendelkezésre;

Egyéb jövedelem
28. §
(1) Egyéb jövedelem minden olyan bevétel, amelynek adókötelezettségére e törvény eltérő
rendelkezést nem tartalmaz, azzal, hogy – a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket is
figyelembe véve – a bevételnek nem része a megszerzése érdekében a magánszemély által viselt
szabályszerűen igazolt kiadás. Egyéb jövedelem különösen
d)

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített, e törvény szerint
adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás,
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e) a d) pontban nem említett önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott
szolgáltatás (kifizetés, juttatás), kivéve, ha az törvényben meghatározott
szolgáltatási körében és feltételekkel jogszerűen nyújtott, e törvény szerint
adómentes szolgáltatás,
f)

az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély tag egyéni
számláján jóváírt, igazolt összeg, kivéve

fa) a magánszemély saját befizetését,
fb) azt a jóváírást, amelynek forrásául szolgáló összeget más jövedelemként kell
figyelembe venni, vagy a jövedelem megállapításánál bevételként nem kell
figyelembe venni,
fc) a fedezeti alapból történő befektetések hozamát,
fd) az értékelési különbözetet,
(8) Ha az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére a nyugdíjpénztár a kötelező várakozási
idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetést teljesít
(vagyoni értéket juttat), az adóköteles jövedelmet a következők szerint kell megállapítani: a
kötelező várakozási időszak letelte évében és az azt követő első évben kifizetett (juttatott)
bevételt, kivéve a fedezeti alapból történő befektetések hozama vagy értékelési különbözet címén
az egyéni számlán jóváírt összegből teljesített kifizetést, juttatást (e rendelkezés alkalmazásában a
továbbiakban: bevétel) teljes egészében, míg a kötelező várakozási időszak letelte évét követő
- második évben kifizetett (juttatott) bevétel 90 százalékát,
- harmadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 80 százalékát,
- negyedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 70 százalékát,
- ötödik évben kifizetett (juttatott) bevétel 60 százalékát,
- hatodik évben kifizetett (juttatott) bevétel 50 százalékát,
- hetedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 40 százalékát,
- nyolcadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 30 százalékát,
- kilencedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 20 százalékát,
- tizedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 10 százalékát
kell jövedelemnek tekinteni. A kötelező várakozási időszak leteltét követő tizedik évet követően
kifizetett (juttatott) bevételt a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni.
A nyugdíjpénztár tagja egyéni számláján a 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel
nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetése esetén
a) a bevétel teljes egészében egyéb jövedelem arra az összegre vonatkozóan, amelynél a
jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el;
b) a jövedelem megállapításának e bekezdésben foglalt szabálya szempontjából a kötelező
várakozási időszak letelte évének – a jóváírást követő évet első évnek tekintve – az adott
összeg(ek) jóváírásának naptári évét követő tizedik évet kell tekinteni, azzal, hogy, elsőként
a legrégebben jóváírt összegek kifizetését (juttatását) kell vélelmezni.

Rendelkezés az adóról
44/A. §
(1) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár magánszemély tagja az adóbevallásában tett nyilatkozat,
munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott nyilatkozat alapján rendelkezhet az
összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből a
következők szerint meghatározott összegek átutalásáról (a továbbiakban: önkéntes kölcsönös
pénztári nyilatkozat):
a) az önkéntes kölcsönös pénztár(ak)ba az adóévben az általa a tagi jogviszonyára tekintettel
befizetett összeg, valamint az egyéni számláján jóváírt, e törvény szerint az adóévben
megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 százaléka.
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b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár tagjaként – az a) pontban
foglaltaktól függetlenülba) az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből a rendelkezése alapján elkülönített és
az adóévben a lekötéstől számítva legalább 24 hónapra lekötött – az adóév utolsó napján
lekötött számlakövetelésként kimutatott – összeg 10 százaléka a lekötés adóévében,
bb) az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből megbízása alapján a külön törvényben
meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka,
de legfeljebb az adóévben – az a)-b) pontok vonatkozásában együttesen – 150 ezer forint.
(2) Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott összeg(ek)
átutalását az adóhatóság – ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott
adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette, az adózás rendjéről szóló
törvénynek a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint, egyébként a
magánszemély kérelmére az adótartozás, illetőleg az adóbevallás, adóhatósági adómegállapítás
szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül – a (6) bekezdésben említett esetet kivéve, a
magánszemély által megjelölt olyan, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár pénzforgalmi számlájára
teljesíti, amelynél (jogelődjénél) a pénztár igazolása szerint történt az adóévben a rendelkezési
jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés, illetve rendelkezési jogosultságot
megalapozó szolgáltatás igénybevétele. Több ilyen pénztár esetén is csak egy jelölhető meg. A
pénztár végelszámolása, felszámolása, tevékenységének felfüggesztésének esetén, az előbbi
rendelkezésektől eltérően, az adóhatóság értesítése alapján a magánszemély a teljesítést kérheti –
nyilatkozata szerint – ha van más önkéntes kölcsönös pénztárban fennálló tagsága, ezen pénztár
pénzforgalmi számlájára, ennek hiányában a saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére).
Amennyiben a megjelölt pénztárnak a magánszemély a teljesítéskor már nem tagja, a befolyt
összeget a pénztár a magánszemély
a) más pénztárba történő átlépése esetén a befogadó pénztárhoz továbbutalja;
b) tagsági jogviszonyának nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnése esetén minden további
rendelkezés nélkül a magánszemélynek kiutalja;
c) halála esetén minden további rendelkezés nélkül a kedvezményezett(ek) részére kiutalja,
illetőleg kedvezményezett vagy örökös hiányában – azzal, hogy az összeg a pénztárra száll az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szabályai szerint a tagok egyéni
számlái javára felosztja;
d) az a)-c) pontban nem említett esetben az adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési
számlára visszautalja, azzal, hogy a visszautalt összegre a magánszemély az adóhatósághoz
benyújtott kérelme alapján akkor tarthat igényt, ha igazolja, hogy tagsági jogviszonya neki
fel nem róható okból szűnt meg.
(3) Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot a magánszemély az önkéntes kölcsönös
biztosítópénztár által - az adózás rendjéről szóló törvénynek az adókedvezményre jogosító igazolás
kiállítására vonatkozó előírásai szerint – kiadott igazolás alapján teheti meg, amely – jogcímek
szerint megbontva – tartalmazza a rendelkezési jogosultság alapjául szolgáló összeget (ideértve az
egyéb jövedelemnek minősülő adóköteles jóváírások összegét is) és a jogosultsági összeg
meghatározásához alkalmazható százalékos mértéket, valamint a (2) bekezdésben említett
megjelölt pénztár nevét és pénzforgalmi számlaszámát is. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a
kiadott igazolásról, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár az (1) bekezdés ca) pontjában említett
lekötött összegnek a lekötéstől számított 24 hónap eltelte előtti feltöréséről - az adózás rendjéről
szóló törvényben az adókedvezményre jogosító igazolás adatszolgáltatására előírt határidőig –
adatot szolgáltat az adóhatóságnak.
(4) Az (1) bekezdés ba) alpontjának rendelkezése alapján átutalt összeget húsz százalékkal növelten
kell az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására előírt
határidőig megfizetni, ha a magánszemély az említett időtartamon belül a lekötést az adóévben
akár csak részben megszüntette (feltörte).
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(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint jogosult – feltéve, hogy annak egyéb törvényi feltételei fennállnak –
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak) által kiadott igazolás alapján nyilatkozat megtételére az
a magánszemély is, aki e jog gyakorlásának időpontjában önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a
nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagja. Az e nyilatkozat szerinti összeget az
adóhatóság – ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és
az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette - az adózás rendjéről szóló törvénynek a
visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint, egyébként az adótartozás,
illetőleg az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül – a magánszemély által
megjelölt címre (számlára) utalja.
(6) Az (5) bekezdésben említett eset kivételével nem tehet önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot
az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja.
44/D. §
(1) Ha a magánszemély az adója meghatározott részének átutalásáról önkéntes kölcsönös pénztári
nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is
rendelkezik, az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer
forintot.
(2) Ha a magánszemély adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része a
nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg teljes átutalását nem teszi lehetővé, vagy a
nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg a 280 ezer forintot meghaladja, az adóhatóság az
átutalásnál a nyilatkozatokban jogszerűen megjelölt összegek arányát veszi figyelembe azzal, hogy
az egyes átutalások jogcím szerinti összege ebben az esetben sem haladhatja meg az adott
rendelkezési jogcímre irányadó összeghatárt.
(3) Utólag nem befolyásolja az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-előtakarékossági
nyilatkozat, illetve a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerint utalandó összeg nagyságát, ha a
magánszemély önellenőrzése, vagy az adóhatóság utólagos adómegállapítása a magánszemély
összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részét
megváltoztatja. Ha azonban az önellenőrzés vagy az utólagos adómegállapítás a magánszemély
összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részét olyan
mértékben lecsökkenti, hogy az már nem éri el az átutalt összeget, az így mutatkozó különbözetet
az adóhatóság személyi jövedelemadó kötelezettségként írja elő.
(4) A (3) bekezdésben említett különbözetről az adóhatóság nem hoz határozatot, ha az ötezer
forintot az nem haladja meg.
(5) Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének,
valamint a biztosítónak a magánszemély számára kiadott igazoláson saját pénzforgalmi
számlaszámát is fel kell tüntetnie.
45. § A magánszemély külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és
eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények,
továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat és a
nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti átutalás(ok) levonása (a külön törvény alkalmazásában
kedvezmények levonása) után fennmaradó része (befizetett adó) meghatározott részéről, amelynek
átutalásáról az állami adóhatóság a külön törvényben meghatározott szabályok szerint gondoskodik.
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Az adóelőleg-fizetési kötelezettség
46. §
(1) Eltérő rendelkezés hiányában az összevont adóalap adóját, valamint a vállalkozói személyi
jövedelemadót – az adóbevallásban/munkáltatói adómegállapításban történő utólagos
elszámolással – adóelőlegként kell megfizetni.
(2) Nem terheli adóelőleg:
a)
b)
c)

a nyugdíj-előtakarékossági számla terhére teljesített nem-nyugdíj szolgáltatás esetében
megállapított adóalapot,

d)

az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt
adóköteles összeget, ha az egyéb jövedelemnek minősül,

e)

a jövedelemszerzés helye szerint olyan államból származó jövedelmet, amellyel nincs
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye

azzal, hogy az a)-e) pontokban említett jövedelmek adóját a magánszemély az
adóbevallásban állapítja meg és az adóbevallás benyújtására nyitva álló
határidőig fizeti meg.
(3) Ha az a bevétel, amelyből az összevont adóalapba tartozó jövedelmet kell megállapítani,
kifizetőtől származik – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az adóelőleget a kifizető
állapítja meg (a továbbiakban: adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető).
(5)
Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről igazolást ad a
magánszemélynek, amelyen feltünteti az adóelőleg alapját és az abban figyelembe vett családi
kedvezményt, valamint az érvényesített adókedvezményt, továbbá az adóévi összesített igazoláson
a 11/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a rendelkezésben előírt tájékoztatást is
megadja.
(6) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető
a) az általa kifizetett (juttatott) bevételt terhelő adóelőleget akkor is megállapítja, ha annak a
bevételből történő levonására bármely okból nincs lehetőség;
b) az a) pontban említett esetben – ha
ba) a magánszemély vele munkaviszonyban áll bb) a magánszemély részére bért (is) fizet –
bc) társas vállalkozás és a magánszemély a tevékenységében személyesen közreműködő tag –
(az adóelőleg-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában: adóelőleget
megállapító munkáltató) a rendszeresen ismétlődő bevételszerzést (különösen havi/heti
bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást)
eredményező jogviszonyban álló
magánszemély helyett a megállapított adóelőleget megfizeti, és a magánszeméllyel szembeni
követelésként nyilvántartásba veszi;
c) a b) pont szerinti követelését beszámíthatja a magánszeméllyel szemben fennálló bármely
kötelezettségébe azzal, hogy a magánszemélyt megillető munkaviszonyból származó
rendszeres bevétel esetében a beszámítást követően kifizetendő összeg nem lehet kevesebb
a minimálbér havi összegének 50 százalékánál;

6

d) a b) és c) pont rendelkezései helyett az ott említett magánszemély esetében is a (7)
bekezdés szerint jár el, ha a magánszeméllyel szemben nincs – valamint az adóévben a
körülményekből következően várhatóan nem is keletkezik – olyan pénzben teljesítendő
kötelezettsége, amelyből a le nem vont, de befizetett adóelőleget levonhatná.
(7) A (6) bekezdés b) pontjában nem említett magánszemély esetében – amennyiben a
bevételt terhelő adóelőleg levonására nincs lehetőség – valamint d) pontja
rendelkezésének alkalmazása esetén az adóköteles bevételről kiállított igazoláson a
kifizető feltünteti a le nem vont adóelőleg összegét is, és felhívja a magánszemély
figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét köteles megfizetni. A kifizető az
adóelőleg le nem vont részéről az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint
adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.
(8) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőnek – kivéve, ha a (7) bekezdés szerint az
adóelőleg megfizetésére a magánszemély köteles – a megállapított adóelőleget a kifizetés (a
juttatás) hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie, továbbá az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezése szerint kell bevallania azzal, hogy a rendelkezés alkalmazásában elszámolt
adóelőlegként a magánszemély által a befizetésre nyitva álló határidőig megszerzett bevételt
terhelő adóelőleg vehető figyelembe. Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott
kincstári körbe tartozó, adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőnek e kötelezettségeit az
államháztartásról szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
rendelkezéseinek figyelembevételével kell teljesítenie.
(9) Ha a bevétel nem kifizetőtől származik, vagy adóelőleg-levonásra nem kötelezett kifizetőtől
származik, valamint a (4) bekezdésben említett bevétel esetében – ide értve a vállalkozói személyi
jövedelemadó-előleget is – az adóelőleg megállapítására, megfizetésére, továbbá a (7)
bekezdés rendelkezésének alkalmazása esetén megfizetésére a magánszemély köteles
(a továbbiakban: adóelőleg-fizetésre kötelezett magánszemély) a negyedévet követő
hónap 12. napjáig, azonban nem kell adóelőleget fizetnie, mindaddig, amíg az adóév
elejétől összesítve, vagy egyébként amely negyedévben a fizetendő összeg nem
haladta meg a 10 ezer forintot. A tételes költségelszámolást vagy 10 százalék költséghányadot
alkalmazó mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői bevételeiből számított adóelőleg-alap után
az adóév elejétől megállapított adóelőlegnek az őstermelői adókedvezménynek megfelelő részét
nem kell megfizetnie.
(10) A magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában
negyedéves bontásban – a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként – vallja
be azt az adóelőleget, amelynek megfizetésére a (9) bekezdés rendelkezése szerint a
negyedévben maga köteles.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI
A kifizetőt terhelő adó
69. §
(1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. §], valamint a béren
kívüli juttatások [71. §] után az adó a kifizetőt terheli.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó juttatás esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke,
ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci
értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetőt
terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem 1,19-szerese.
(3) Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, e törvény külön rendelkezése
alapján vagy annak hiányában is akkor minősül e § szerinti juttatásnak, ha a juttatási feltételek
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alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy
szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány – a magánszemélynek ki nem osztott
(nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével – nem visszaváltható, és egyebekben a juttatás
körülményei megfelelnek a 70-71. § rendelkezéseinek.
(4) Az (1) bekezdés rendelkezése nem alkalmazható, ha a juttatás
a) értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog, bármire korlátozás nélkül felhasználható utalvány,
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz;
b) természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel
plattírozott fém és ezekből készült áru, valamint ékszerutánzat, érme, ha a körülmények
alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás
követelményének.
(5) A közterheket a kifizetőnek – eltérő rendelkezés hiányában a) a juttatás hónapja kötelezettségeként;
b) a 70. § (2a) bekezdése szerint adókötelezettség alá eső érték után az adóévre elszámolt
éves összes bevétel megállapítására előírt időpontot követően az elszámolt éves összes
bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként;
c) a 70. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetben az ott említett meghaladó rész után a
juttatás hónapja kötelezettségeként;
d) a 70. § (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben – a c) ponttól eltérően – ha a
magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, hogy a
megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben – az adott juttatásokra vonatkozóan
meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan – szerzett béren kívüli juttatások
együttes értéke a 70. § (4) bekezdés b) pontja esetében az éves keretösszeget, a 70. § (4)
bekezdés c) pontja esetében az éves rekreációs keretösszeget meghaladja, a meghaladó
rész(ek) után a jogviszony megszűnésekor, a megszűnés hónapja kötelezettségeként, a
meghaladó rész(ek) után a (2) bekezdés szerinti közteheralap szerint már teljesített
közteher beszámításával kell megállapítania és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő
adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt
módon és határidőre kell bevallania, illetve megfizetnie.
(6) Ha a magánszemély a kifizetőt terhelő adó mellett nem pénzben juttatott vagyoni értéket
elidegeníti, annak szerzési értéke az a jövedelem, amely után a kifizető az adót megfizette.
70. §
(1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a
magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem;
b) a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélőszolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú
adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú
használata címén meghatározott adóköteles jövedelem;
c) a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által
fizetett adóköteles biztosítási díj.
(1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül:
a) a munkáltató által
aa) valamennyi munkavállaló (ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a
munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is), vagy
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ab) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló,
kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély – ha
nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy
ac) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik
részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott
szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén juttatott
adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben
meghatározott keret terhére valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő
magánszemély számára ugyanazon termék vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel
választható), feltéve, hogy a termék megszerzése (választása), illetve a szolgáltatás igénybevétele
(választása) bármelyikük számára ténylegesen is elérhető;
b) a munkáltató által valamennyi munkavállaló (e rendelkezés alkalmazásában ideértve a
munkáltatóhoz a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint kirendelt munkavállalót
is) által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat,
közszolgálati szabályzat stb.) alapján
ba) több munkavállaló, vagy
bb) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló,
kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély – ha
nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy
bc) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik
részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott
szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén juttatott
adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel
meghatározott keret terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső
szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az
életkor vagy más – munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő – közös ismérv
alapján határozza meg;
(2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok
juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen
kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat.
2a) Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt
is), a (2) bekezdéstől eltérően mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25
százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján
meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége
érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10
százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja
meg.
(3) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a legfeljebb évi három alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett –
csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, ha azt
aa) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli
hozzátartozójának,
ab) a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, a tag, az elhunyt tag (nyugdíjas tag)
közeli hozzátartozójának,
ac) a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és
közeli hozzátartozójának,
ad) a kifizető a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a
hallgatónak
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juttatja, továbbá az aa)-ad) pontban nem említett esetben akkor, ha a juttatás olyan
magánszemélynek történik, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme;
b) az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles
bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető –
jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által
megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti
partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel,
eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből
megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által
viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott
ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke
személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát);
c) a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése
következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék,
nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem;
d) az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú
juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá,
azzal, hogy a kifizető rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható
mulasztási bírság az adóalap 50 százaléka.
(4) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) az a juttatás, amely megfelel a 71. §-ban meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek,
de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja,
b) az adott juttatásokra vonatkozóan meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan
biztosított béren kívüli juttatások – ide nem értve a 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
juttatást – adóévi együttes értékének az éves keretösszeget meghaladó része,
c) a 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti juttatást nem tartalmazó (az adott juttatásokra
vonatkozóan meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan biztosított) béren kívüli
juttatások adóévi értékének az éves keretösszeget meg nem haladó része és a 71. § (1)
bekezdés c) pontja szerint (az adott juttatásra vonatkozóan meghatározott értékhatárt meg
nem haladóan) az adóévben biztosított juttatások együttes értékének az éves rekreációs
keretösszeget meghaladó része.
(4a) A (4) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves keretösszeg
a) évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
c) évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik
meg,
azzal, hogy a keretösszeg számításánál a munkavállalót megillető béren kívüli juttatásnak kell
tekinteni a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek biztosított béren kívüli juttatást
is.
(4b) A (4) bekezdés c) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik
meg,
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azzal hogy a keretösszeg számításánál a munkavállalót megillető béren kívüli juttatásnak kell
tekinteni a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek biztosított béren kívüli juttatást
is.
(5) E § alkalmazásában
a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék,
szolgáltatás;
b) elszámolt éves összes bevétel: a kifizető által az adóévre vonatkozó beszámolóban
kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján
megállapított) összes bevétel, egyéni vállalkozónál az adóévi vállalkozói bevétel;
c) telefonszolgáltatás magáncélú használata címén adóköteles jövedelem: a kifizetőt a
juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásokból
ca) a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak
a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott magáncélú
használat értékének, vagy a kifizető választása szerint a kiadások 20 százalékának, illetve –
ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges – a kiadások 20 százalékának,
cb) ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékének vagy
az összes használat szokásos piaci értéke 20 százalékának
a magánszemély által meg nem térített része.
Béren kívüli juttatások
71. §
(1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató-a munkavállalónak
a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel a munkáltató tulajdonában,
vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből
az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
b) a munkavállaló választása szerint
ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató
telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott
jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az
adott munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett
értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy
által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy
bb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva
is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer
forintot meg nem haladó rész;
c) az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya
ca) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshelyszolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 225 ezer
forint támogatás;
cb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi
étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható –
több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 150 ezer forint támogatás;
cc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést
szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól
származóan együttvéve – legfeljebb 75 ezer forint támogatás;
d)
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e) iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a
minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész;
f) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására
szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem;
g) az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén juttatott
jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a
rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés – akkor is, ha a költséget nem a munkáltató
viseli – munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként
a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését
szolgálja.
(2) Béren kívüli juttatásnak minősül
a) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak,
valamint – ha a juttató a volt munkáltató (annak jogutódja) – a nyugdíjban részesülő
magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, továbbá az elhunyt munkavállaló közeli
hozzátartozójának a juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott
üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér
összegét meg nem haladó rész;
b) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak a
juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára, valamint – ha a juttató
a volt munkáltató (vagy annak jogutódja) – a nyugdíjban részesülő magánszemélynek
választása szerint
ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató
telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott
jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az
adott munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett
értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy
által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy
bb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva
is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer
forintot meg nem haladó rész;
c) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli
hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben
nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a
minimálbér összegét meg nem haladó rész;
d) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezet
alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott – egyébként
adóköteles – jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50
százalékát meg nem haladó rész.
(3) Béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély javára átutalt
munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból
a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,
b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyezőpénztár(ak)ba
együttvéve a minimálbér 30 százalékát,
c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát
meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen
bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a
hozzájárulást havonta, vagy – az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével – több
hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.
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Egyösszegű utalás esetében azt a magánszemélynél a közölt összegeknek
megfelelő hónap(ok) szerinti juttatásnak kell tekinteni. A megállapított adót a
kifizető a közölt összegeknek megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok szerint
és mértékkel, előre történő utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos
utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg.
(3a) Béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a
rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a
minimálbér szorzatát azzal, hogy
a) a befizetett összegnek az értékhatárt meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül,
b) a béren kívüli juttatásnak az egy magánszemélyre jutó összegét a 70. § (4a) bekezdés szerinti
éves keretösszeg számításánál figyelmen kívül kell hagyni,
c) az alkalmazottak létszámaként a befizetéskor – az adóéven belül több befizetés esetén az első
befizetéskor – pénztártag alkalmazottak létszáma vehető figyelembe.
(4) A kifizető az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó
rendelkezésekben foglalt feltételek általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az adott
juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe.
(5) Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az adóhatóság a feltételek fennállásának hiányát állapítja
meg, a jogkövetkezményeket – ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával – a kifizető
viseli. Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a
magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és
jogkövetkezményeit a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell viselnie.
(6) E § alkalmazásában
a) munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is;
b) munkavállalónak minősül a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a
munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő
tagja is;
c) üdülőnek minősül a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
kormányrendelet szerint üdülőként nyilvántartásba vett szálláshely;
d) a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőnek kell tekinteni a munkáltató
cégnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt
vállalkozásának, költségvetési szerv esetében felügyeleti szerv és miniszter irányítása alatt
álló szerv tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőt is;
e) a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott üdülőkben nyújtott szolgáltatás esetében
a Magyar Tudományos Akadémia munkáltatónak, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a
tudományos fokozattal rendelkező személy is munkavállalónak minősül;
f) a Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz,
amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére – az arra
felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál – szolgáltatások vásárolhatók;
g) iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a munkáltató a köznevelésben
(vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra
tekintettel a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig
tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus
formában kibocsátott -utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő
magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a
családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján
családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a
gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi
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gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság
feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz;
h) iskolarendszerű a képzés, ha az abban részesülő a képző intézménnyel tanulói vagy
hallgatói jogviszonyban áll.

1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez
Az adómentes bevételekről
6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:
6.4. az az összeg, amelyet
a) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a tagjának egyéni számláján a fedezeti alapból
történő befektetések hozama címén ír jóvá, ideértve az értékelési különbözet figyelembevétele alapján
jóváírt összeget is,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a magánszemélyt megillető követelés tőkeérték-emelkedése
címén ír jóvá;
6.5. az az összeg, amelyet
a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár
aa) nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj) címén vagy
ab) a kedvezményezett részére,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
ba) nyugdíjszolgáltatás címén vagy
bb) a kedvezményezett részére,
c) a magánszemélynek a nyugdíj-előtakarékossági számlájáról a számlavezető, a nyugdíj-előtakarékossági
számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetés címén,
d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár (ide nem értve az önkéntes kölcsönös
nyugdíjpénztárat) törvényben meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatás,
illetve törvényben meghatározott kiegészítő önsegélyező szolgáltatás címén,
fizet (juttat), nyugdíjszolgáltatás esetén feltéve, hogy a szolgáltatásra jogosult
1. tagsági jogviszonya (átlépés esetén a korábbi tagsági jogviszonya) a teljesítés évét megelőző tizedik
adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett, illetve nyugdíj-előtakarékossági számláját a teljesítés évét
megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően nyitotta meg, vagy
2. jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett;
6.10. az a juttatás, amelyet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény
előírásai szerint célzott szolgáltatásként kap a magánszemély.
7. Egyéb indokkal adómentes:
7.3. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a kedvezményezett részére kifizetett
összeg;
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1993. évi XCVI. törvény
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
(A 2014.3.15. és 2015.12.31. között hatályos szöveg)

A támogató jogállása
17. §
(1) A pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy- kivéve az adóhatóságot a
pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében -, aki (amely) eseti vagy rendszeres
pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a pénztár javára
ellenszolgáltatás kikötése nélkül.
(2) A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a pénztár milyen célra és milyen módon
használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének , az 50. § (1) bekezdésében
meghatározott szolgáltatási tartalék javára vagy az alapszabályban meghatározott tagsági körnek
nyújtható.
(3) A pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a támogatói adomány legfeljebb 3 százalékát a
működési alapban kell jóváírni.

1998. évi LXVI. törvény
az egészségügyi hozzájárulásról
(A 2015.1.1. óta hatályos szöveg)
3. §
(1) A kifizető, - kifizető hiányában, vagy ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját képező jövedelem
után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 27
százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti
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,
bb) a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege
után.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénzbeli
juttatás esetén is meg kell fizetni.
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(4) A kifizető az Szja tv. 71. § szerint biztosított béren kívüli juttatások alapján megállapított
jövedelem adóalapként meghatározott összege után – figyelemmel az Szja tv. 70. § (4)
bekezdésére - 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.
(5) Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az olyan jövedelem vagy
jövedelemnek nem minősülő összeg, amely
a) a Tbj. szerint járulék alapját képezi,
b) szociális hozzájárulási adó alapját képezi, vagy
c) az Szja tv. alapján adómentes vagy nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe venni.

5. §
(1) Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcímeken
keletkező jövedelmek után:
a) táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermeknevelési támogatás,
gyermekgondozási díj,
b) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által szolgáltatásként
kifizetett összeg, a kedvezményezett részére az Mpt. 28. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján fizetett összeg, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűnése esetén a tag
részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés, valamint a volt pénztártagnak a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése miatt visszafizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés,
e) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 51/C. §-ában
meghatározott szolgáltatás,

11. §
(2) A kifizetőt, valamint a magánszemélyt terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a
kifizető havonta állapítja meg, vonja le, a jövedelem kifizetését (juttatását) követő hónap 12.
napjáig fizeti meg és az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint vallja be az állami
adóhatóságnak. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik vagy az egészségügyi hozzájárulás
levonására nincs lehetőség, az egészségügyi hozzájárulást a magánszemély állapítja meg, fizeti
meg és vallja be a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.
(2a) A természetes személy a 3/B. §-ban meghatározott egészségügyi hozzájárulást a személyi
jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg, vallja be és fizeti meg.
(7) A magánszemély egészségügyi hozzájárulásának megállapításánál, illetőleg megfizetésénél az
Art. kerekítési szabályai nem alkalmazhatóak.
(8) Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű
egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg, illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg
állapítja meg és fizeti meg. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyi jövedelemadó
bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájárulással elszámolni, az adóbevallás
benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, illetőleg a bevallás megfelelő rovatában
lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni. Az adóelőleg megfizetésére
nem kötelezett magánszemély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadó
bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának
határidejéig fizeti meg. Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a százalékos mértékű
egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg, fizeti meg és az Art. 31. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint vallja be, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a személyi
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jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be és a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti
meg. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a
tárgyévre vonatkozó bevallásában vallja be és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti
meg.
(11) E törvény alkalmazásában nem minősül kifizetőnek
a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése, illetőleg a várakozási idő letelte után
a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés,
b) a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott
számlatulajdonos részére kifizetett, egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében.
c) az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe
vett pénztári szolgáltatás esetén.
d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány
tekintetében,
e) a biztosító az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem esetében.

1996. évi LXXXI. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról
(A 2015.1.1. óta hatályos szöveg)

3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez
A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai
A)

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek,
ráfordítások
A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült
költségnek, ráfordításnak minősül különösen:
13. az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési
kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott
eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát),
az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére
elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e
juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy
vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a
juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredmény e juttatás
következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését
követően nyilatkozat útján igazol;
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A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások
19. az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz
könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy annak átadása,
nyújtása jogszabályon alapul.

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY
7.) A Pénztár támogatója
7.1. A támogatók köre
A Pénztár támogatójának minősül az a természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság - kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének
átutalása tekintetében -, aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli, vagy nem pénzbeli szolgáltatást
teljesít (adomány) a Pénztár javára, ellenszolgáltatás nélkül.
7.2. A támogató jogai
A támogató jogosult meghatározni, hogy az általa nyújtott adományt a Pénztár milyen célra és milyen
módon használja fel (ideértve a támogatottak közötti felosztás alapját és módját), azonban a
támogatói adomány 3%-át a működési alapban kell akkor is jóváírni, amennyiben a támogató a
működési alap javára egyáltalán nem vagy az adomány 3%-ánál kevesebb összeget határoz meg.
Amennyiben a támogató az adományt – további rendelkezés nélkül - a fedezeti alapba rendeli
helyezni, úgy a jelen pont első mondatában foglaltakra is figyelemmel a fedezeti alapra jutó részt a
díjfizető Tagok között egyenlő arányban kell felosztani.
A támogatás csak a pénztári tagság egészének, vagy az Alapszabályban meghatározott tagsági körnek
nyújtható.
Az adományt – figyelemmel a jelen pont első mondatában foglaltakra is - a Pénztár köteles a
támogató által megjelölt alapba, támogatói rendelkezés hiányában a likviditási alapba helyezni.
A támogató által kifejezetten a fedezeti alapon belül a „közös szolidaritási alapra” juttatott valamennyi
Pénztártag számára nyújtott összeget – figyelemmel a jelen pont első mondatában foglaltakra is - a
tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napján az egyéni számlákon fennálló egyenlegek arányában kell
felosztani a Tagok között és a szolidaritási alapra jóváírni.
A támogató által meghatározott tagsági kör részére a fedezeti alapon belül a „tagcsoporti szolidaritási
alapra” juttatott összegeket– figyelemmel a jelen pont első mondatában foglaltakra is - az
adományozó rendelkezése szerint egyenlő arányban vagy a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó
napján az egyéni számlákon fennálló egyenlegek arányában kell jóváírni az érintett Tagok egyéni
számláján, ezen belül a tagcsoporti szolidaritási keretben. Amennyiben a támogató nem rendelkezik a
támogatás felosztási arányáról, úgy egyenlő arányban kell jóváírni az érintett Tagok egyéni számláján,
ezen belül a tagcsoporti szolidaritási keretben.
7.3. A támogatásban részesülő Tagok köre
Adomány adható:
a) a tagdíjfizető Tagok összességének;
b) az egy munkáltató munkavállalói Tagjainak;
c) az egy munkáltatónál ugyanolyan típusú munkaszerződéssel rendelkező Tagoknak;
d) az egy munkáltatónál azonos állománycsoportba tartozó munkavállalói Tagjainak;
e) megváltozott munkaképességű Tagok, például rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas
Tagoknak;
f) valamely munkáltató alkalmazásában, vagy az adományozóval tagsági jogviszonyban álló
Pénztártagoknak, illetőleg azoknak a támogató által meghatározott (például foglalkozási,
munkaköri, stb.) csoportjának;
g) az ugyanazon munkáltatónál ugyanazon beosztást betöltő vagy ugyanazon munkakört ellátó
Pénztártagoknak;
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h) az ugyanazon munkáltatónál a támogató által meghatározott időtartamú munkaviszonnyal
rendelkező Pénztártagoknak;
i) az ugyanazon munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyban
álló Pénztártagoknak;
j) az ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató által
megjelölt összegnél magasabb saját befizetést teljesítő Pénztártagoknak;
k) ugyanazon pénztári szolgáltatást igénybevevő Tagoknak;
l) azonos gyógyszert szedő, vagy azonos gyógyászati segédeszközt használó Tagoknak;
m) az azonos életkorúaknak;
n) nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott időhatáron belül elérő Tagoknak;
o) a támogató kollektív szerződésében vagy azzal egyenrangú szabályzatában a jóléti és szociális
ellátási rendszer keretei között biztosított juttatások közül a támogató által meghatározott
juttatásban részesülő Tagoknak;
p) a választható béren kívüli juttatásokból az egészségpénztári formát is választó Pénztártagoknak;
q) valamely szakma, ágazat, szervezet Pénztártagjai részére;
r) valamely érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel, egyesülettel, üzemi tanáccsal, igazolt
tagsági jogviszonyban álló, ill. valamely testületi tagsággal rendelkező Pénztártagoknak;
s) azonos közigazgatási területhez tartozó Pénztártagoknak;
t) adott naptári évben egy meghatározott összegnél magasabb tagdíjat fizető Pénztártagok részére;
u) tagozat tagjainak, ill. a támogató által meghatározott csoportjának;
v) a támogató Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának nem minősülő Tag(ok)nak;
w) újonnan belépő Tagoknak;
x) olyan Pénztártagoknak, akik a Támogatóval – annak üzleti körébe tartozó – a Támogató által
meghatározott szolgáltatások teljesítésére tartós jogviszonyban állnak, vagy vele eseti
megállapodást kötöttek (akár ráutaló magatartással is)
y) adott munkáltató általi munkaviszony megszüntetéssel érintett Tagoknak, ill. a támogató által
meghatározott csoportjának
z) tagozat tagjai, vagy a támogató által meghatározott csoportja, csoportjai
zs) azonos szociális, családi, társadalmi helyzetben lévők (így pl. gyerekszám alapján meghatározott
személyek csoportja, nagycsaládosok, szülési szabadságon, gyes-en, gyed-en lévők, meghatározott
jövedelemszint alatt lévők stb.) csoportjának
A támogató az a)-zs) pontokban foglalt szempontok közül több együttes alkalmazásával is
meghatározhatja azt a tagsági kört, amely az általa juttatott adományból részesíthető.
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