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Bejelentési kötelezettségek külföldre távozáskor
Tisztelt Partnerünk!

Jelen hírlevelünkben az ideiglenes vagy akár végleges
külföldre
távozáskor
felmerülő
bejelentési
kötelezettségeket szeretnénk bemutatni Önöknek.

Ideiglenes vagy akár végleges külföldre távozáskor,
bejelentési
kötelezettség
keletkezik
az
egyes
magyarországi hatóságok felé. Az egyik az állami
adóhatóság, a másik az egészségbiztosítási vagy a
nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó szerv.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) akkor kell a
természetes személynek bejelentést tennie, ha korábban
Magyarországon saját maga után egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizetett, és annak hatálya alá a
T1011 számú „Adat és változás-bejelentő” lap
benyújtásával jelentkezett be.
A Tbj. törvény szerint ugyanis az a belföldi személy, aki
nem minősül teljes körű biztosítottnak és egészségügyi
szolgáltatásra sem jogosult, egészségügyi szolgáltatási
járulékot köteles fizetni.
A magánszemély az egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetési kötelezettségét és annak megszűnését 15
napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak.
A bejelentés alapján az adóhatóság az adóévre vonatkozó
havi járulékfizetési kötelezettséget határozattal előírja, a
befizetéseket szintén az állami adóhatósághoz kell
teljesíteni.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2016. évben:
havi 7.050, napi 235 forint (jövőre a fogyasztói árindex
növekedésével arányban havi 7.110, napi 237 forintra
emelkedik).

végrehajtásáról szóló uniós rendeletektől, illetve
Magyarország által kötött nemzetközi egyezményektől.)
Ilyen esetben a T1011 jelű nyomtatványhoz mellékelni
kell a másik országban fennálló egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságról szóló igazolást (például
egy EGT tagállamban fennálló biztosítás igazolását
szolgáló okiratot, az ún. A1-es igazolást).
Azonban, ha valaki csak úgy tartózkodik külföldön, hogy
ott egészségügyi szolgáltatásra nem szerez jogosultságot,
akkor idehaza változatlanul fizetnie kell az egészségügyi
szolgáltatási járulékot, feltéve, hogy továbbra is
belföldinek
minősül
Tbj.
szempontból.
Társadalombiztosítási szabályaink szerint egy magyar
állampolgár akkor minősül belföldinek, ha Magyarország
területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Amennyiben EGT tagállamban vagy egyezményes
államban jön létre biztosítási jogviszony, akkor a
„Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar
állampolgár részére, aki EGT tagállamban és
egyezményes államban biztosított személy” elnevezésű
nyomtatványon kell bejelentést tenni az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál. A bejelentést a külföldi
biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését
követő 15 napon belül kell megtenni.
***
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve egyéb, az
adózást érintő területtel összefüggésben kérdésük
merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.
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Amennyiben tehát a magánszemély külföldre távozik, és
ott egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, akkor
idehaza mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetési kötelezettség alól (Ez függ a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak
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