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2022. január 1-től adómentes juttatás lesz a kerékpár kifizető általi
juttatása

Kis Gábor
„A kifizetők 2022.

január 1-től
adómentesen
biztosíthatják az
emberi erővel
hajtott vagy
legfeljebb 300 watt
teljesítményű
elektromos
motorral segített
kerékpár magáncélú
használatát.”

A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1.
számú melléklete tartalmazza
azon, magánszemélynél megjelenő
bevételeket,
amelyek
adómentesnek minősülnek. A
melléklet 8. pontja tartalmazza a
nem pénzben kapott juttatások
közül adómentesnek minősülő
juttatásokat. A felsorolás 2022.
január 1-től kiegészül a 44. ponttal,
amely alapján adómentes lesz a
kifizető által biztosított - kizárólag
emberi erővel hajtott vagy
legfeljebb 300 W teljesítményű
elektromos motorral segített kerékpár magáncélú használata.
A jogszabály szerint a kifizető
kizárólag kerékpár magáncélú
használatát
biztosíthatja
adómentesen. A szabályozás a
kerékpár fogalmát nem határozza
meg és háttérjogszabályra sem
hivatkozik. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) által közzétett
értelmezés szerint kerékpár alatt a
köznapi értelemben vett kerékpárt
kell érteni, vagyis azt a járművet:
•

amelyet kizárólag emberi
erővel lehet hajtani, vagy
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•

amelynek
használatát
legfeljebb
300
watt
teljesítményű
elektromos
motor segíti.

Nem alkalmazható tehát ez az
adómentes juttatás például a
rollerre, elektromos rollerre vagy
más, közlekedésre használható
kétkerekű eszközre.
A fentiek mellett a NAV által
közzétett tájékoztató alapján a
kifizető
adómentesen
biztosíthatja
a
kerékpárhasználatot
megosztáson alapuló közösségi
közlekedési
szolgáltatáson
keresztül is, ha a kerékpárt a
kifizető nevére szóló számla
alapján,
igazoltan
bérli
a
szolgáltatótól.
Ugyanakkor
figyelemmel kell lenni arra, hogy a
NAV álláspontja szerint, a
magáncélra
biztosított
személygépkocsi-használathoz
hasonlóan, ha a magánszemély
bérli a kerékpárt, és a bérleti díjat
a kifizető megtéríti, akkor a
magánszemélynek nem a kerékpár
használatát biztosítja, hanem
támogatást ad ahhoz, hogy a
szolgáltatást igénybe vegye, ezért
ez a juttatás már nem tekinthető
adómentesnek.
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Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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