Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatónk célja, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséggel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a leggyakrabban előforduló kérdések alapján
útmutatást adjunk a magánszemélyek részére.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló törvényi rendelkezés értelmében egészségügyi szolgáltatási
járulékot kell fizetnie annak a belföldi magánszemélynek, aki nem biztosított és egészségügyi
szolgáltatásra egyéb jogcímen, valamint uniós rendeletek és nemzetközi egyezmény alapján
sem jogosult. A magánszemélynek az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség
keletkezését illetve annak megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie az állami
adóhatósághoz. A bejelentésre a 15T1011 számú adatlap szolgál, mely letölthető a NAV
honlapjáról (www.nav.gov.hu) illetőleg ügyfélszolgálatainkon is beszerezhető. Az adatlap
benyújtható személyesen, postai úton vagy ügyfélkapuval rendelkező adózók esetében
elektronikus úton.
A járulék összege 2015. évben 6930 Ft havonta, melyet a 124-es (NAV Egészségbiztosítási
Alapot megillető bevételi számla) adónemkódú, 10032000-06056229 számú költségvetési
számlára kell teljesíteni.
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó befizetését belföldi fizetési számlájáról
történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni, de lehetőség van
készpénz helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) vagy a külön jogszabályban
meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül
átutalással, illetőleg POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesíteni.
A fizetési kötelezettség megszűnésének bejelentésekor csatolni kell azt az igazolást, mely
tanúsítja az egyéb jogcímen fennálló egészségbiztosítási jogosultságot.
Ha egyéb jogcímen jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, akkor a megszűnés okaként a 3
kódot kell jelölnie.
Ilyen esetek például:
- terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben,
baleseti járadékban
- saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban
- mezőgazdasági járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában,
rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban
- nemzeti gondozási díjban, hadigondozotti ellátásban
- bányászati kereset kiegészítésben
- gyermekgondozási segélyben
- az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli
ellátásban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban
részesül.
- a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű oktatás
keretében, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
felsőoktatási intézményben nappali oktatás keretében tanulmányokat folytat.
- megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és
munkaképesség
változásának
mértéke
az
50
%-ot,
illetve
az
egészségkárosodásának mértéke a 40 %-ot eléri, vagy egészségi állapota 50 %-os
vagy ennél kisebb mértékű, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával
rendelkezik.

-

fogvatartott
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54.§-a
alapján szociálisan rászorult.
hajléktalan.

Ha a járulékfizetési kötelezettség megszűnésének egyéb oka van, akkor a megszűnés okaként
a 6 kódot kell használnia.
Ilyen esetek például:
- Ön az országot kivándorlás céljából el kívánja hagyni és ezt a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál bejelentette.
- Ön hitelt érdemlően igazolja, hogy huzamosabb ideje életvitelszerűen külföldön
tartózkodik és a külföldi tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti
egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll, akkor az Art. 20. § (7c) bekezdése
alapján az állami adóhatóság kérelmére (bejelentésére) a járulékfizetési kötelezettségét
visszamenőleges hatállyal törli.
A fenti feltételek teljesülésének igazolásaként a következő iratok együttes bemutatása
fogadható el hitelt érdemlő bizonyítékként:
- a külföldi hatóság igazolása lakóhelyről, lakcímről (például lakcímnyilvántartó által
vagy más hatóság által erre vonatkozóan kiadott igazolás) és
- a tényleges lakóhely szerinti államból származó egészségügyi szolgáltatásra (orvosi
ellátásra) való jogosultság igazolása.
A fizetési kötelezettség megszűnését nem kell bejelenteni, ha olyan biztosítással járó
jogviszony létesítése miatt szűnik meg, amelyet a munkáltató, foglalkoztató az állami
adóhatósághoz bejelentett.
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