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Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztári adományról 

Munkáltatók önkéntes nyugdíjpénztári befizetést munkáltatói hozzájárulás (tagdíjátvállalás) és adomány formájában juttathatnak 
a munkavállalóiknak. 

Az Erste Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) Alapszabálya szerint a Pénztár támogatójának minősül az a természetes, 

vagy jogi személy –-, aki (amely) eseti, vagy rendszeres pénzbeli, vagy nem pénzbeli szolgáltatást juttat (a továbbiakban: 

adomány) a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár 

milyen módon és milyen célra használhatja fel. Az adományt a Pénztár köteles a támogató által megjelölt tartalékba, erre 

vonatkozó rendelkezés hiányában a likviditási tartalékba helyezni. Az adomány 3 %-át a Pénztár működési alapjában kell 

jóváírni 

Adomány a Pénztár Alapszabályában meghatározott – akár szűkebb – tagsági körnek nyújtható, míg a munkáltatói 
hozzájárulásból a munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, 
aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll.  
 
Adományt lehet nyújtani eseti jelleggel, vagy rendszeresen is. Amennyiben a munkáltató egyszeri alkalommal szeretné külön 
juttatásban részesíteni dolgozóit, akkor eseti támogatást választhat, ha folyamatosan szeretné a juttatást nyújtani, akkor 
rendszeres – akár havi – támogatásra is lehetősége van. Az adomány összegéről és céljáról az Adománylevélben rendelkezhet 
a támogatás nyújtója. 

Adó és TB kedvezmények 

- A munkáltató által nyújtott önkéntes pénztári támogatás adózási szabályait a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 

évi LXXXI. törvény szabályozza (1996. évi LXXXI. trv. 8. § (d) bek. és 1996. évi LXXXI. trv. 3. sz. melléklet A. 13. pont) 

Az alábbi táblázat szemlélteti a munkáltatói hozzájárulás és az adomány kapcsán felmerülő munkáltatói ráfordítások és 
pénztártagi jóváírások összehasonlítását (2018. évben): 

 Munkáltatói hozzájárulás Adomány 

Munkáltatói ráfordítások   

Munkavállaló javára utalt összeg 100 % 100 % 

Munkáltatót terhelő adó és járulékfizetési 
kötelezettség  

40,71 % 0,00 % 

Összes ráfordítás 140,71 % 100 % 

Pénztártag egyéni számlán jóváírandó 
összeg 

  

Juttatás összege  100 % 100 % 

Pénztári költséglevonás 10,00-1,00 % 3,00 % 

Egyéni számlán jóváírandó összeg 90,00-99,00 % 97 % 

A juttatás kapcsán a pénztártagot terhelő 
adó és járulékfizetési kötelezettség 0,00 % 28,98 % 

Adó-visszatérítés maximum 150 000 

Ft-ig a pénztártag egyéni számlájára  
 

0,00 % 20,00 % 

 

https://www.erstenyugdijpenztar.hu/static/nyp/download/Adomanylevel_tamogatashoz.pdf


 

ERSTE ÖNKÉNTES 
NYUGDÍJPÉNZTÁR 

H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 
office@erstenyp.hu 

Telefon: (+36-1) 411 3200 
Telefax: (+36-1) 411 2140 
www.erstenyugdijpenztar.hu 

Adószám: 18075285-1-41 
Bankszámlaszám: 
11670009-03955300-70000008 

 

- A pénztártag egyéni számláján jóváírt adomány összege egyéb jövedelemnek minősül, mely után adófizetési kötelezettsége 

keletkezik. A magánszemélynek ez után az összeg után 15% SZJA-t és 19,5%-os EHO-t kell fizetnie. Az adó megállapításakor 
a tag számlájára jóváírt összeg 84%-át kell figyelembe venni. Az egyéb jövedelmet a pénztártagnak az éves bevallásában kell 
szerepeltetnie, évközben adóelőleget nem kell fizetnie.  
Az adomány összegéről a Pénztár a tárgyévet követő év január 31-ig értesíti a tagot. Ez alapján kell a tagnak az éves 
adóbevallásában egyéb jövedelemként szerepeltetnie, és megfizetnie a személyi jövedelemadót és az egészségügyi 
hozzájárulást.  

A munkavállaló pénztártag számára támogatói adomány jogcímen jóváírt összegek az adó-visszatérítés szempontjából a saját 
egyéni befizetésével esnek egy tekintet alá, így a tagot erre vonatkozóan is megilleti a 20%-os adó-visszatérítés lehetősége, 
mely egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetések adókedvezményével együtt legfeljebb évi 150 000 Ft lehet. A 
magánszemély rendelkezése alapján, de legfeljebb fizetendő adójának erejéig történhet adóvisszatérítés. Ha a magánszemély 
az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik az adókedvezmény 
igénybe vételéről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg az évi 280 000 Ft-ot. A 
kedvezménynek nincs jövedelemnagyságtól függő korlátja! A maximális adókedvezmény eléréséhez 750 000 Ft jóváírt 
támogatói adomány, vagy egyéni befizetés szükséges a fentiek szerint.  

 

 


