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Iskolakezdési támogatás – 2015
2015. január 1-től valamelyest
szigorodtak
az
iskolakezdési
támogatásra vonatkozó előírások a
tekintetben, hogy a béren kívüli
juttatások esetén a jogszabályban éves
maximális
keretösszeg
került
meghatározásra.

Kis Gábor

„2015. január 1-től
valamelyest
szigorodtak az
iskolakezdési
támogatásra
vonatkozó előírások a
tekintetben, hogy a
béren kívüli juttatások
esetén a jogszabályban
éves maximális
keretösszeg került
meghatározásra.”

A személyi jövedelemadóról szóló
törvény
alapján
iskolakezdési
támogatásnak minősül az a juttatás,
amelyet
a
munkáltató
a
közoktatásban (vagy bármely EGTállamban
ennek
megfelelő
oktatásban) részt vevő gyermekre,
tanulóra tekintettel a tanév első
napját megelőző 60. naptól a
kibocsátás évének utolsó napjáig
tankönyv,
taneszköz,
ruházat
vásárlására jogosító - papír alapon
vagy
elektronikus
formában
kibocsátott - utalvány formájában
juttat.
Az
iskolakezdési
támogatás
juttatásának további feltétele, hogy a
juttatásban részesülő magánszemély a
juttató olyan munkavállalója, aki az
említett gyermeknek, tanulónak a
családok támogatásáról szóló törvény
vagy bármely EGT-állam hasonló
jogszabálya alapján családi pótlék
juttatásra, vagy hasonló ellátásra
jogosult szülője, vagy e szülőnek vele
közös háztartásban élő házastársa, és
a
juttatásra
való
jogosultság
feltételeinek
fennállásáról
a
munkáltatónak nyilatkozatot tesz.
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Béren kívül juttatásnak minősül, ha
a munkáltató által a munkavállalónak
iskolakezdési
támogatás
címén
juttatott jövedelem gyermekenként,
tanulónként a minimálbér 30%-át
(31.500 Ft-ot) nem haladja meg. A
béren kívüli juttatások esetén a
személyi jövedelemadó mértéke a
juttatott jövedelem 1,19-szerese után
16%, illetve a fizetendő egészségügyi
hozzájárulás az adóalap 14%-a.
2015. január 1-től a béren kívüli
juttatások esetén főszabályként 200
ezer forintos éves maximális
keretösszeg került meghatározásra.
Amennyiben
Széchenyi
Pihenőkártyára utalt munkáltatói
támogatásra is sor kerül, a maximális
keretösszeg elérheti a 450 ezer
forintot.
A béren kívüli juttatások esetén
alkalmazandó maximális keretösszeg
abban az esetben vehető teljes
egészében
figyelembe,
ha
a
munkavállaló munkaviszonya egész
évben fennállt. Nem teljes évben
fennálló munkaviszony esetén az éves
keretösszeget arányosítani szükséges.
Amennyiben a munkáltató által
biztosított iskolakezdési támogatás
összege a béren kívüli juttatásokra
vonatkozó
keretösszeget
meghaladja, a keretösszeg feletti
rész
egyes
meghatározott
juttatásként adóköteles, ami

51,17%-os adóterhet jelent.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

