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Adótájékoztató
a nyugdíjbiztosítási szerződéshez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (további-
akban: Szja tv) rendelkezései alapján a nyugdíjbiztosítás adóévben 
megfizetett díja után a magánszemély szerződő a fizetendő sze-
mélyi jövedelemadójának terhére a kedvezményre jogosító nyug-
díjbiztosítási szerződésre történő kiutalásról rendelkezhet. Ennek 
legfontosabb szabályai a következők.

Adójóváírás szabályai (Szja tv 44/C–44/D. §)

Nyugdíjbiztosítási nyilatkozat formájában rendelkezni kizárólag olyan 
magánszemély jogosult, aki szerződője a nyugdíjbiztosítási szerződés-
nek (ideértve a korábbi magánszemély szerződőt is).

A nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban meghatározott összeget adójóvá-
írásnak nevezzük jelen tájékoztatóban.

Az adójóváírás alapja a naptári évben nyugdíjbiztosítási szerződés-
re befizetett – és a szerződésen jóváírt – díj, mértéke a befizetett 
összeg 20 százaléka, azzal hogy nem érvényesíthető adójóváírás 
a kiegészítő biztosítás(ok)ra befizetett összeg után, továbbá nem 
érvényesíthető adójóváírás az alapbiztosítás kockázati biztosítási 
díjrésze után sem, ha az alapbiztosítás kockázati biztosítási díjré-
sze meghaladja az alapbiztosítás díjának 10%-át.

A magánszemély a nyugdíjbiztosítási szerződés(ek) alapján az adóév-
ben legfeljebb 130 ezer forint személyi jövedelemadó kiutalásáról 
rendelkezhet, de az nem haladhatja meg az összevont adóalap adójá-
nak kedvezmények levonása után fennmaradó összegét. Ha a magán-
személy önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és/vagy nyugdíj-előta-
karékossági befizetései alapján is rendelkezik adó kiutalásáról, akkor a 
kiutalandó adó összeg együttesen sem haladhatja meg az adóév-
ben a 280 ezer forintot.

A magánszemély a személyi jövedelemadó bevallásában – vagy mun-
káltatói elszámolás esetén a munkáltató részére átadott nyugdíjnyilat-
kozatában – rendelkezhet a nyugdíjbiztosítási szerződés(ek)re történő 
kiutalásról figyelemmel a törvényi korlátokra is. Rendelkezés kizárólag 
a biztosító által kiállított, az adóévet követő év február 15. napjáig a 
magánszemély szerződő számára megküldött kedvezményre jogosító 
igazolás alapján tehető. A biztosító az első nyugdíjszolgáltatásnak mi-
nősülő teljesítésig – ide nem értve az egészségkárosodás miatti résztel-
jesítést –, de legkésőbb az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig befizetett 
és jóváírt díj alapján állítja ki az igazolást a magánszemély részére.

Igazolást a biztosító abban az esetben állít ki, illetve a magánszemély 
akkor jogosult rendelkezni, ha a szerződéshez kapcsolódóan nem tör-
tént olyan esemény, amely az adójóváírás visszafizetését vonja maga 
után (lásd bővebben az adójóváírás visszafizetése pontban leírtakat). 

A biztosító az igazolások adattartalmáról az állami adóhatóság részére 
adatszolgáltatást teljesít.

Az állami adóhatóság a magánszemély nyilatkozatában meghatározott 
összeg átutalását akkor teljesíti, ha a magánszemélynek nincs az állami 
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása (vagy ha van, azt a magán-
személy megfizeti) és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfi-
zette.

Az állami adóhatóság által kiutalt összeg a nyugdíjbiztosítás szerződési 
feltételekben leírt időben és módon jóváírásra kerül a nyugdíjbiztosítási 
szerződésen.

A szerződésen jóváírt adójóváírás összege további adójóváírásra nem 
jogosít.

Az adójóváírást a magánszemély jövedelmének kiszámítása során nem 
kell bevételként figyelembe venni.

Amennyiben a szerződés időközben megszűnt, vagy nyugdíjszolgálta-
tásnak nem minősülő vagyoni érték kivonására került sor, akkor a biz-
tosító az állami adóhatóság részére visszautalja az összeget. Nyugdíj-
szolgáltatás miatt megszűnt szerződés esetén a biztosító az adójóváírás 
összegét a magánszemélynek kiutalja.

Az adójóváírás növelt összegű visszafizetése

Amennyiben a magánszemély által kötött nyugdíjbiztosítási szer-
ződés
•	 nyugdíjszolgáltatás	nélkül	szűnik	meg,	vagy
•	 nyugdíjszolgáltatásnak	 nem	minősülő	 vagyoni	 érték	 kivonásra	

kerül sor, vagy
•	 módosítást	követően	már	nem	minősül	Szja	tv	szerinti	nyugdíj-

biztosításnak, vagy
•	 aláírástól	 számított	 10	éven	belül	 öregségi	 nyugdíjkorhatár	 el-

érése, vagy saját jogú nyugellátás miatt jogosulttá válik a biz-
tosított nyugdíjszolgáltatásra és azt egyösszegben, vagy nem 
a törvényi rendelkezésnek megfelelő járadékszolgáltatásban 
igényli

úgy a magánszemélynek a korábban érvényesített adójóváírás(ok) 
teljes összegének 20 százalékkal növelt összegét vissza kell fizet-
nie az állami adóhatóság számára.

Nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő vagyoni érték kivonásnak minősül 
különösen a visszavásárlás, részvisszavásárlás, kötvénykölcsön törlesz-
tő részletének nyugdíjcélú megtakarítással szembeni elszámolása, va-
lamint a díjfizetéssel részben vagy egészben nem fedezett időszakban 
nyugdíjcélú megtakarítással szemben több mint hat havi kockázati biz-
tosítási díjrész (kivéve az alapbiztosítás legalacsonyabb összegű kötele-
ző kockázati biztosítási díjrészét) elszámolása.

A járadékszolgáltatás abban az esetben felel meg a törvényi rendelke-
zéseknek, ha a szolgáltatás nem csökkenő összegű és a folyósítás a 
szerződés aláírásától számított 10. év végéig tart. Amennyiben a járadék 
egy hónapra jutó összege nem éri el az Szja. törvényben meghatározott 
összeget abban az esetben a járadékszolgáltatás egyösszegben telje-
síthető.

A törvény rendelkezései szerint a biztosító a következőképpen működik 
közre a magánszemély kötelezettségének teljesítésében:

A biztosító az életbiztosításokra vonatkozó szabályok figyelembe véte-
lével megállapítja a kamatjövedelmet, továbbá megállapítja a magán-
személyt terhelő adójóváírás-visszafizetési kötelezettség összegét. A 
biztosító – ha van ilyen, a kamatjövedelem adóját és – a növelt összegű 
adójóváírás összegét levonja a biztosítói teljesítés összegéből, és azt a 
kifizetőkre vonatkozó szabályok szerint bevallja és megfizeti az állami 
adóhatóság részére.

A biztosító akkor is megállapítja a magánszemélyt terhelő adókötelezett-
séget, ha az adójóváírást pénzkivonással nem járó esemény miatt kell 
visszafizetni, vagy ha a visszafizetendő adójóváírás növelt összegére a 
biztosítói teljesítés nem nyújt fedezetet.

A biztosító minden esetben igazolást állít ki és ad át a magánszemélynek 
a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adókötelezettségekről. A magán-
személy az állami adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbe-
vallásában köteles bevallani és a bevallás benyújtására előírt határidőig 
köteles megfizetni a biztosító által részben vagy egészben le nem vont 
kötelezettség összegét.

A biztosító az adójóváírás-visszafizetési kötelezettség teljes összegéről, 
valamint a levont összegről magánszemélyenként adatot szolgáltat az 
állami adóhatóság részére.

Hatályos: 2017. január 1-jétől
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