2011. évi CIII. törvény módosítását tartalmazó 2011. évi CLVI. törvényben szabályozzák a baleseti
adót:
193. § A Neta tv. a 11. § után a következı II. fejezettel egészül ki:
II. fejezet
BALESETI ADÓ
1. Az adókötelezettség, az adó alanya
11/A. §
(1) A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosításról szóló törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítási
kötelezettség után baleseti adót (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában a baleseti adó: adó) kell
fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adókötelezettség a Kgfb tv. szerinti biztosítási idıszak elsı napján
keletkezik és utolsó napján szőnik meg.
(3) Ha a biztosító értesítése alapján a kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás díjának meg nem fizetése
miatt a gépjármő forgalomból való kivonása iránti eljárás indul, az adókötelezettség – a (2)
bekezdésben foglaltaktól eltérıen – a gépjármő forgalomból való kivonása napján szőnik meg.
11/B. §
Az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit, vagy amelyet a Kgfb. tv. szerinti biztosítási
kötelezettség terhel.
2. Az adó alapja, mértéke
11/C. §
(1) Az adó alapja az éves kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási díj, ide értve a Kgfb. tv. szerint
megállapított fedezetlenségi díjat is (a továbbiakban együtt: biztosítási díj).
(2) Határozott tartamú Kgfb. tv. szerinti biztosítási szerzıdés esetén az adó alapja a határozott
idıtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj.
(3) Az adó alapja:
a) a Kgfb. tv. szerinti fedezetlenségi idıtartam, továbbá
b) a Kgfb. tv. szerinti türelmi idı és – biztosító kockázatviselésével nem érintett –, a gépjármő
forgalomból való kivonásának napjáig terjedı idıtartam (a továbbiakban: biztosítási díjjal le nem
fedett idıtartam) azon napjaira, melyekre a biztosító az (1) vagy (2) bekezdés szerinti adót nem szedte
be, a Magyar Biztosítók Szövetsége által közétett – a Kgfb. tv. szerinti türelmi idı elsı napján
érvényes – fedezetlenségi díj napi összege és a fedezetlenségi idıtartam, valamint a biztosítási díjjal le
nem fedett idıtartam napjai számának szorzata.
11/D. §
Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de a biztosító kockázatviselésével érintett idıtartam naptári
napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármő.
3. Az adó megállapítása
11/E. §
(1) Az adót – a 11/F. §-ban foglalt kivétellel – a beszedésre kötelezett állapítja meg, vallja be és fizeti
meg.
(2) Az adó beszedésére kötelezett a Kgfb. tv. szerinti kötelezı felelısségbiztosítási szolgáltatást nyújtó
biztosító (a továbbiakban: biztosító).
(3) A biztosítónak az általa megállapított adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell
beszednie, annyi részletben és olyan arányban, ahány részletben és amilyen arányban az adó alanyának
a biztosítási díjfizetési kötelezettségének eleget kell tennie.

(4) Ha az adó alanya a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizetett,
akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg.
(5) A biztosító a fizetendı baleseti adót akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
(6) Ha a Kgfb. tv. szerinti biztosítási jogviszony díjnemfizetés miatt szőnik meg és a Kgfb. tv. szerinti
türelmi idıben esedékes biztosítási díj után a biztosító az adót megfizette, a biztosítási jogviszony
megszőnését magában foglaló hónapról szóló bevallásában a fizetendı adó összegét a biztosító az
adónak az adóalany által meg nem fizetett összegével csökkentheti.
11/F. §
(1) A Kgfb. tv. szerinti határon átnyúló szolgáltatás esetén az adót az adó alanya önadózással, a
biztosítási díj esedékességével egyidejőleg állapítja meg.
(2) A biztosítási díjjal le nem fedett idıtartam azon napjaira, amelyekre a biztosító a 11/C. § (1) vagy
(2) bekezdése alapján az adót nem szedte be, az adó alanya az adó összegét önadózással állapítja meg
a gépjármő forgalomból való kivonását vagy az üzemben tartó személyében bekövetkezett változás
esetén, a változást követı hónap 15. napjáig. A biztosító a kockázatviselése megszőnésétıl számított
15 napon belül igazolást ad az adóalany számára arról, hogy az adó a 11/E. § alapján mely napig van
megfizetve.
11/G. §
Ha a biztosítási díj az adóalany számára visszajár:
a) a beszedéssel megfizetett adó esetén a visszajáró díj alapulvételével számított adót a biztosító
köteles az adóalanynak a visszajáró díj visszafizetésével egyidejőleg visszafizetni. A díj
visszafizetésének hónapját követı 15. napig benyújtott bevallásában a biztosító jogosult a
visszafizetett adóval az általa beszedett, bevallott adót csökkenteni,
b) önadózással megfizetett adó esetén az adó alanya a visszajáró díj alapulvételével számított adót az
adózás rendjérıl szóló törvény szabályai szerint a díj visszafizetését követı hónap elsı napjától
kezdıdıen az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon visszaigényelheti.
4. Eljárási rendelkezések
11/H. §
(1) Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.
(2) A beszedésre kötelezett, illetve – a 11/F. § szerinti esetben – az adó alanya az adót az adó
megállapítására elıírt határnapot követı hónap 15. napjáig vallja be és fizeti meg az állami adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon.
5. Átmeneti rendelkezések
11/I. §
(1) Ha a biztosítási idıszak 2012. január 1-jét megelızıen kezdıdött, akkor az adókötelezettség a
biztosítási idıszaknak a 2011. december 31-ét követı részére áll fenn.
(2) Ha az adóalany 2011. december 31-ét követı idıszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének
esedékessége 2012. január 1-jét megelızte akkor a 2011. december 31-ét követı idıszakra – napi
idıarányosítással számított biztosítási díj, egyszeri biztosítási díj, továbbá a biztosítással le nem fedett
idıtartamra megállapított adóalap utáni adót a beszedésre kötelezett vagy – önadózás esetén – az adó
alanya 2012. február 15-ig állapítja meg, vallja be és fizeti meg az állami adóhatósághoz.

