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ADÓKÖRNYEZETÜNK
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
EVA, EKHO
TÁRSASÁGI ADÓ ÉS OSZTALÉKADÓ
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
FOGYASZTÁSI ADÓ (arany, autó, kávé)
JÖVEDÉKI ADÓ (olaj, alkohol, dohány)
GÉPJÁRMŰ ADÓ
HELYI ADÓK (pl. idegenforgalmi, iparűzési,
ház, telek, eb,kommunális…)
JÁTÉKADÓ
Nem adóra végződő: TBJ, EHO, különféle járulékok,
hozzájárulások, díjak, illetékek

Magánszemély által kötött
életbiztosítások

okleveles adótanácsadó

ADÓ és BIZTOSÍTÁS
A biztosító vállalatra
Társasági adó, ÁFA, SZJA vonzatok,
Iparűzési adó, Helyi adók, TBJ, illetékek,
környezetterhelési díj, innovációs adó,
munkaadói járulék, szakképzési
hozzájárulás…..
A biztosítási szerződésre
SZJA, TBJ, ÁFA, kamatként viselkedő
adó, tűzadó… ??? (viszont nincs
örökösödési illeték, mert nem része a
hagyatéknak)

Magánszemély által kötött
életbiztosítások

Díjfizetéshez kötődik

10 évnél hosszabb tartam

Egyszer már adózott pénzből

Az adóévben befizetett díj 20 %-a, de
maximum 100.000 Ft

Hosszú távú megtakarítás ösztönzése,
vásárlóerő lekötése

Az index miatti díjnövekményre +10 %

SZJA kedvezmény a befizetett díj alapján

Jövedelemkorlát 6.5 Millió Ft/éves bruttó

Magát a fizetendő adót lehet csökkenteni

Más kedvezményekkel összevontan és
max. az összevont adóalap adójának
erejéig
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Magánszemély által kötött
életbiztosítások - ÚJ
Kamatból származó jövedelem

Magánszemély által kötött
életbiztosítások
Rendelkezési joggyakorlás

2007. január 1-től a mérték 10 %

a szerződés megszüntetése

„többet kap, mint amit ő maga vagy
részére díjként más személy fizetett be”

részleges vagy teljes visszavásárlás

nem tekintendő kamatnak, ha a díj
adómentes volt

értékesítés
kötvénykölcsön (két esete)
csökkenő életjáradék
nem elismert szerződés módosítás

APEH adatszolgáltatások

Minden év január 31-ig arról az
igazolásról, amit kiadtunk az ügyfélnek az
általa befizetett díjról

Minden év január 31-ig azokról az
életbiztosítási szerződésekről, amelyek
megszűntek 10 éven belül (rendelkezési
joggyakorlás)

Jogi személy által kötött
életbiztosítások
Kizárólag halál esetére szóló (kockázati)
vagy díjtartalékos (tőkeképző) a
szerződés?
Kockázati: a díj SZJA mentes, be sem kell
vallani
Díjtartalékos (tőkeképző): A díj úgy
viselkedik, mintha bért fizetne, azaz SZJA
és TBJ köteles (kivéve…)

Jogi személy által kötött
életbiztosítások

ALAPELVEK:
AMI NEM TISZTA, AZ KOSZOS!
AMI SZJA KÖTELES, AZ TBJ VAGY EHO
KÖTELES IS!
ADÓT ELKERÜLNI NEM LEHET!!!!
(EGYSZER MINDENKÉPPEN FIZETNI
KELL)

Jogi személy által kötött
baleset- és
betegségbiztosítások
Minden balesetbiztosítás díja SZJA és
TBJ mentes
Minden betegségbiztosítás díja SZJA és
TBJ köteles, kivéve
TB I-II rokkantságra szóló
Utazási biztosítás
Bármilyen más biztosítás díja SZJA és
TBJ köteles (ha egyáltalán van ilyen)
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A MÚLTRÓL NEM BESZÉLÜNK!

Az SZJA törvényt 1987-ben hozta meg a
Parlament. A biztosításokra vonatkozó
rész többször változott. Mindig az éppen
aktuális szabályok az irányadóak,
ugyanarra a hosszú távra megkötött
szerződésre.

A biztosító szolgáltatása
(kárkifizetés, szolgáltatás)
Az SZJA törvény értelmében a
magánszemélynél ez adómentes jövedelem,
be sem kell vallani, kivéve
Felelősségi jogviszony alapján kapott
jövedelempótló egyszeri kártérítés vagy
járadék
Illetve az ilyen járadék egyösszegű
megváltása
Egyes, munkáltató által kötött
életbiztosításokra kifizetett lejárati és
visszavásárlási összegek

ÁFA

Vagyon- és gépjármű-biztosítási
szerződések esetén

Köszönöm a figyelmet!
Dr. Marczi Erika

Magán, illetve jogi személyek szerződései

Elérhetőség:

Annak fizetjük, aki nem tudja
visszaigényelni

erika.marczi@groupama.hu
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