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Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat munkavállalóinak balesetbiztosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés tavaly nyár közepén elfogadta azt a 2019-re vonatkozó adócsomagot, ami
alapjaiban rendezi át a cafeteria-elemek rendszerét, a módosítások pedig a rendszer fontos
elemét képező munkavállalói biztosítások (Csoportos balesetbiztosítások) adózását is
átalakították.
A tavalyi évben biztosított személyek száma: 80 fő, a szerződő alkalmazásában álló 80 év
alatti természetes személy.
Ezen személyekre vonatkozó biztosítás díja 80 fő/év vonatkozásában összesen 50 000 Ft.
A biztosítási szerződések a 2019-es évfordulójukig adómentesek.
Csoportos biztosítás adózása a 2019-es évtől a következő:
 Ahol meghatározható az 1 főre eső díj: A biztosítás díja a magánszemély jogviszonyos
jövedelme.
Munkavállaló biztosított esetében a díj után a cég fizet:
-19,5% szocho-t
-1,5% szakképzési hozzájárulást
A dolgozó fizet:
-15% személyi jövedelemadót,
-10% nyugdíjjárulékot,
-7% egészségbiztosítási járulékot,
-1,5% munkaerőpiaci járulékot
 Ahol nem határozható meg az 1 főre eső díj: A biztosítás díja egyes meghatározott
juttatásnak minősül, díj 1.18-szorosa után a cég fizet:
-15% személyi jövedelemadót,
-19,5% szocho-t.
A 2019-es évben a biztosítás kiterjesztésre kerülne 143 főre.
Az önkormányzat csoportos biztosítást kötött, mely személy szerint nem meghatározott, csak
létszámilag.
143 fő esetén az éves biztosítási díj 89 375 Ft lenne, és az adózási vonzata a következő:

89 375 Ft*1,18 = 105 462,5 Ft
Melyből
15% szja = 15819 Ft
19,5% szocho = 20565 Ft,
azaz 36 384 Ft egy évre az adózási kötelezettség 143 fő biztosítottsága esetén.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek eldönteni, majd határozatba
foglalni, hogy kiegészíteni és az alábbi feltételekkel megkötni kívánjuk a Csoportos baleset –
betegségbiztosítási szerződést.
HATÁROZATI

JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a csoportos baleset- és betegségbiztosítás vonatkozásában …… fő önkormányzati
alkalmazottat kíván biztosítani, 1 éves időtartamra.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a csoportos baleset- és betegségbiztosítási
szerződés megkötésére és a szükséges további intézkedések megtételére.
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