Adómentesen finanszírozható:

Gyógyszerek:
•

gyógyszerek

•

gyógyvizek, gyógyiszap

•

OGYI engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények
(a lista megtalálható az Országos Gyógyszerészeti Intézet weblapján: www.ogyi.hu )

•

házi ápolás eszközei (pl. lázmérő, stb.)

•

kötszerek, fertőtlenítő szerek

•

speciális gyógyászati célra szánt tápszerek

•

homeopátiás készítmények

•

egyes vitaminok

Gyógyászati segédeszköz:
•

ortopéd cipők

•

lúdtalpbetétek

•

fecskendők, tűk

•

keringési betegségek segédeszközei

•

személyes mozgás nem testen viselt segédeszközei

•

hallószervi betegségek segédeszközei

•

hallókészülékek és tartozékok, kiegészítők

•

törzsfűzők és ortézisek

•

mozgásszervi betegek otthoni segítő eszközei

•

mozgásszervi betegségek terápiás eszközei

•

kültakaró betegségeinek segédeszközei

•

sérvek, hasfali izomzat gyengülésének segédeszközei

•

emlőbetegségek segédeszközei

•

légzőszervi betegségek segédeszközei, terápiás eszközei

•

anyagcsere-betegségek segédeszközei

•

parenterális otthoni gyógyszerterápia segédeszközei

•

gastrointestinalis betegségek segédeszközei

•

urogenitalis betegségek segédeszközei

•

mesterséges táplálás segédeszközei

•

fogászati segédeszközök

•

fogpótlások segédeszközei

•

fogszabályozás segédeszközei

Orvostechnikai eszköz:
•

vérnyomásmérő

•

vércukorszintmérő

•

hagyományos és digitális hőmérő

•

házi víztisztító készülék

•

házi légtisztító készülék

•

párologtató, párásító készülék

•

inhalátor

•

Bioptron lámpa

•

Polar pulzusmérő óra

•

bölcsőhalált megelőző figyelő készülék

•

csecsemőmérleg

•

mellszívók

•

masszírozó gép

•

TENS készülék

•

Csecsemő- és babaápolási termékek:
•

cumi, cumitartó, cumisüveg, cumis gyógyszeradagoló

•

csecsemőmérleg, hosszmérő

•

légzéskimaradás figyelő készülék

•

Baby-őr

•

köldöktapasz

•

fültisztító pálcika

•

pelenka, pelenkabetét, gumibugyi

•

orrjárattisztító

•

Oto-therm gyógysapka és betét

•

speciális és anyatej-pótló tápszer

•

melltartóbetét, mellszívó

•

bimbókiemelő

•

Babakrém, napkrém

•

Babaolaj

•

Babafürdető, babasampon

•

Babahintőpor

•

Baba törlőkendő

Gyógycipők:
•

Aidas Formotion

•

Berkemann

•

Dr. Batz

•

Maus (supinált lábbeli)

•

MBT

•

Scholl

•

Siesta

•

Supy+ (supinált lábbeli)

•

Szamos

•

Yoya

Optikai eszközök:
•

szemüvegkeret

•

szemüveglencse

•

kontaktlencse

•

tisztító folyadékok

•

napszemüveg

•

és kiegészítői

Hallásjavító eszközök:
•

Hallókészülék

•

és kiegészítői

Magán orvosi szakellátás (OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi
szolgáltatások):
•

szülészeti ellátás

•

nőgyógyászat

•

gyermekgyógyászat

•

fogászat, szájsebészet, fogszabályozás

•

szemészet

•

bőrgyógyászat

•

reumatológia

•

sebészet, plasztikai sebészet

•

belgyógyászat

•

orvosi rehabilitáció

•

labordiagnosztikai és képalkotó eljárások

•

betegszállítás

•

kiemelt kórházi ellátások (pl.: kórházi hotelszolgáltatás, stb.)

Gluténmentes termékek:
Egészségpénztári számlára elszámolható az OÉTI által nyilvántartásába vett gluténmentes
termékek.
A nyilvántartásban szereplő, finanszírozható termékeket megtalálják az OÉTI weblapján:
http://www.oeti.hu/?m1id=3&m2id=60
Példaként kiemelnénk néhány terméket, a teljesség igénye nélkül:
•

joghurtok

•

egyes termelői kenyerek

•

felvágottak (Párizsi, Csirkemell Sonka, Pulyka Finomságok több forgalmazótól is)

•

sütemények (linzerkarika, babapiskóta, muffin por)

•

kekszek

•

tészták

Otthonápolás:
Egészségpénztári tagjainknak lehetőségük van igénybe venni egészségpénztári számlájuk
terhére otthoni, illetve intézményi ápolást és gondozást.
Az ápolás, gondozás történhet a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel
rendelkező szolgáltató által, vagy valamely állami, önkormányzati vagy más szerv által
fenntartott intézményben is. Mindemellett az ápolás történhet ezen intézmények gondozói által
a Pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó otthonában is.
Táppénz kiegészítés:
A Pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmet akár teljes
egészében pótolja a Pénztártag egészségpénztári számláján rendelkezésre álló összeg erejéig.
Tehát jogosult kieső nettó jövedelme pótlására az egészségpénztári számla terhére. Azonban ez
kizárólag a Pénztártagot illeti meg, közeli hozzátartozóit, kedvezményezettjeit nem.
Az igényelhető összeg a keresőképtelenség idejére a társadalombiztosítás által kifizetett táppénz
és a Pénztártag nettó átlagbére közti különbözet, vagy – a Pénztártag rendelkezése szerint –
annak egy meghatározott része lehet.
Gyógymasszázs, gyógytorna, fizioterápia:
•

Hidro- és balneoterápia (vízzel ill. gyógyvízzel történő kezelések)

•

Elektroterápia (elektromos energiával végzett gyógykezelések)

•

Termoterápia (hőterápia)

•

Mechanoterápia (mechanikai energiával történő gyógyítás)

•

Fototerápia (fényterápia alkalmazása egyes betegségek kezelésében)

Vakok és gyengén látók számára elszámolható termékek:
•

Braille írással készült könyvek, magazinok

•

hangos- és elektronikus könyvek

Mozgáskorlátozottak számára történő lakókörnyezet átalakítása:
•

kerekesszékek

•

korlátok

•

kapaszkodók

•

akadálymentesített, speciális WC-k

•

mozgássegítő eszközök (botok, járókeretek)

•

küszöbök eltávolítása

•

ajtók, kijáratok, folyosók szélesítése

•

rámpák építése

•

emelőeszközök, és speciális eszközök beszerelése

OEP által finanszírozott és nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatás (szűrés, állapotfelmérés)
•

fogászat

•

szemészet

•

nőgyógyászat

•

reumatológia

•

bőrgyógyászat

•

gyermekgyógyászat

•

sebészet

•

belgyógyászat

•

orvosi rehabilitáció • betegszállítás

•

labordiagnosztikák

Prevenciós szolgáltatások:
Egészségterv igénybevételével, mely szolgáltatások költségéből 10% visszaigényelhető a
Személyi jövedelemadóból, évi maximum 150.000 Ft összeghatárig.
•

szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések

•

gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések

Egészségterv megléte nélkül is igény bevehető:
•

fogászati szűrés

•

emlőrák-szűrés

•

méhnyakrák-szűrés

•

prosztatarák-szűrés

•

mozgásszervi szűrés

•

vastagbélrák-szűrés

•

AIDS-szűrés

•

mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés.

Hátramaradottak segélyezése:
A pénztártag halála esetén, halotti anyakönyvi kivonat másolatának megküldése szükséges. A
temetési költség kifizetése eredeti számla ellenében történik, mely az elhunyt pénztártag,
szolgáltatásra jogosultjának nevére és címére kell, hogy kiállításra kerüljön. A temetési költség
kifizetése az egyéni egészségszámla fedezetéig lehetséges.

Egészségbiztosítás:
A pénztártag Magyarországon bejegyzett és működési engedéllyel rendelkező, valamint a
Pénztárral erre vonatkozóan szerződésben álló üzleti biztosítónál szolgáltatást finanszírozó
egészségbiztosítást (betegség biztosítást) köthet a maga és/vagy a Pénztárban szolgáltatásra
bejelentett jogosultjai részére.

Adókötelesen finanszírozható
Adóköteles jövedelme a Pénztártagnak abban az esetben keletkezik, ha életmódjavító
egészségpénztári szolgáltatást vesz igénybe, illetve terméket vásárolt, melyeket a hatályos
jogszabályok alapján (Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 51/C. §)
az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:


természetgyógyászati szolgáltatások (pl.: manuálterápia, hagyományos kínai orvoslás,
neurálterápia, akupresszúra, reflexzóna terápia, alternatív fizioterápia, bioenergetika,
kineziológia, alternatív mozgás- és masszázsterápiák, fitoterápia, szemtréning eljárások);



sporteszköz vásárlása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz
(ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő
eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése (pl.: korcsolya,
kerékpár, sícipő, síléc, sátor, hátizsák, horgászbot, súlyzók, úszószemüveg, ping-pong
asztal, squash-, ping-pong- és teniszütő,);



gyógyteák, fog- és szájápolók (fogkefék, fogkrémek, fogselyem, szájvizek, szájöblítők,
stb) megvásárlása.

Mit kell tennie, ha igénybevett adóköteles szolgáltatást vagy adóköteles terméket vásárolt?
Pénztárunk minden adóköteles szolgáltatás igénybevételéről értesíti az érintett Pénztártagjait emailben, vagy postai levélben. Levelünk tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen okai lehetnek az
adófizetési kötelezettségnek:

Értesítő levél megjegyzése

Pénztártagunk teendője

Orvosi javaslat vagy kedvezményezett
megjelölés hiánya

Hiányzó
nyomtatvány
beküldésével
elkerülheti az adó (SZJA és EHO)
megfizetését.
Nyomtatvány hiánya miatt önadózóvá
válik.

Adóköteles
igénybevétele

termék/szolgáltatás

A vásárolt termék vagy igénybevett
szolgáltatás után SZJA előlegfizetési
kötelezettsége keletkezik a Nemzeti Adóés Vámhivatal felé, melynek befizetési
határideje a tárgynegyedévet követő hó
12. napja.
Ebben az esetben önadózóvá válik.

Nem
elszámolható
termék
szolgáltatás igénybe vétele

vagy

SZJA
előleg,
és
EHO
fizetési
kötelezettsége keletkezik a NAV felé,
melynek
befizetési
határideje
a
tárgynegyedévet követő hó 12. napja
Ebben az esetben önadózóvá válik.

