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SZÉP-kártya, reprezentáció és egyéb átmeneti szabályok a veszélyhelyzet
idején
2021. június 28-án jelent meg a
Magyar
Közlönyben
a
veszélyhelyzettel
összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021.
évi XCIX. törvény, amely törvényi
szintre emeli a veszélyhelyzetre
tekintettel kiadott kormányrendeletek előírásait.
Kis Gábor

„2021. június 28-án

jelent meg a Magyar
Közlönyben a
veszélyhelyzettel
összefüggő átmeneti
szabályokról szóló
2021. évi XCIX.
törvény, amely
törvényi szintre
emeli a
veszélyhelyzetre
tekintettel kiadott
kormányrendeletek
előírásait.”

A koronavírus járvány miatt
szükséges rendkívüli intézkedések
miatti
szabályokat
jelenleg
kormányrendeletek sokasága írja
elő. A veszélyhelyzet fennállása
alatt a kormányrendeletekben
foglalt
rendelkezések
az
irányadóak,
azonban
a
veszélyhelyzet
megszűnéséről
szóló határozat hatályba lépésétől
kezdve már az Átmeneti tv.-t kell
alkalmazni.

SZÉP-kártya juttatás szabályai
A veszélyhelyzet megszűnéséig a
318/2021.
Korm.
rendelet
rendelkezik
a
SZÉP-kártya
alszámlákra
utalt
támogatás
értékhatárairól,
valamint
a
rekreációs keretről, a megszűnést
követően pedig az Átmeneti tv.
130. §-ában foglaltak lesznek az
irányadóak.

•
szálláshely
alszámlájára
utalt támogatás legfeljebb évi 400
ezer Ft,
•
vendéglátás
alszámlájára
utalt támogatás legfeljebb évi 265
ezer Ft,
•
szabadidő
alszámlájára
utalt támogatás legfeljebb évi 135
ezer Ft
összegig minősül béren kívüli
juttatásnak.
A Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől
eltérően az alszámlákra utalt
együttes összegnek az éves
rekreációs keretösszeget meg nem
haladó része, azaz
•

•

költségvetési
szervnek
minősülő
munkáltató
esetén évi 400 ezer Ft,
más munkáltató esetén évi
800 ezer Ft

minősül béren kívüli juttatásnak.
Amennyiben
a
munkavállaló
jogviszonya csak az év egy
részében áll fenn, úgy a juttatás
alapjául szolgáló jogviszonyban
2021.
évben
a
személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi töltött napokkal arányos összeget
CXVII. törvény (a továbbiakban kell figyelembe venni.
Szja tv.) 71. § (1) bekezdésétől
eltérően a SZÉP-kártya
2021. július 28.
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A 2021-ben SZÉP-kártya alszámlákra utalt
béren kívüli juttatás összegét nem terheli 15,5
százalékos szociális hozzájárulási adó, így a
munkáltatónak csak a 15 százalékos személyi
jövedelemadót kell megfizetnie.
Az előzőekben írt értékhatárokat meghaladó
juttatás egyes meghatározott juttatásként
minősül adókötelesnek, így az értékhatárt
meghaladó rész 1,18-szorosa alapján mind a 15
százalékos személyi jövedelemadó, mind pedig
a 15,5 százalékos szociális hozzájárulási adó
terheli a munkáltatót.
A jogszabály szövege nem tartalmazza azt a
kitételt, hogy a munkavállaló „több juttatótól
származóan együttvéve” kaphatja a béren
kívüli juttatást, így 2021-ben a munkavállaló
mindegyik munkáltatójától kaphat béren
kívüli juttatásként munkáltatónként 400 ezer
Ft-ot a szálláshely, 265 ezer Ft-ot a
vendéglátás, valamint 135 ezer Ft-ot a
szabadidő alszámlájára.
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és
felhasználásának szabályairól szóló Korm.
rendelet is tartalmaz átmeneti rendelkezést,
amely szerint 2021. december 31-éig béren
kívüli juttatásként az egyes alszámlákra utalt
juttatást
a
szolgáltató
az
elfogadói
szerződéstől eltérően az eredeti alszámlánál
meghatározott tevékenységi körébe tartozó
szolgáltatás ellenértékének megfizetésére
egy másik alszámlán lévő egyenleget is
elfogadhatja. Ez érvényes a kártyabirtokosra
is, vagyis az egyes alszámlákon lévő
pénzeszközt másik alszámlánál meghatározott
szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is
felhasználhatja.

Reprezentáció, üzleti ajándék
A veszélyhelyzet megszűnéséig a 318/2021.
Korm. rendelet, majd azt követően az
Átmeneti tv. 129. §-ában foglalt rendelkezések
alapján 2021. december 31-éig nem kell
szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja tv.
szerinti reprezentáció, valamint üzleti
ajándék juttatása után, így ezen juttatások
1,18-szorosa után 15 százalékos személyi
jövedelemadó terheli a kifizetőt.
Az Szja tv. alapján reprezentációnak minősül a
juttató tevékenységével összefüggő üzleti,
hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti
rendezvény, esemény keretében, továbbá az
állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott
vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez,
eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás,
szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az
előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha
a juttatásra vonatkozó dokumentumok és
körülmények (szervezés, reklám, hirdetés,
útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a
tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a
szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma
alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás
sérelme akár közvetve is megállapítható.
Üzleti
ajándéknak
pedig
a
juttató
tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali,
szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok
keretében adott ajándék (ingyenesen vagy
kedvezményesen adott termék, nyújtott
szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló
utalvány) minősül.
Fizetési
szabályozás

könnyítésekre

vonatkozó

A 318/221. Korm. rendelet, majd ezt követően
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az Átmeneti tv. 131-133. §-ai december 31-éig
rendkívüli fizetési könnyítéseket tesznek
lehetővé azon adózók számára, akik a
veszélyhelyzet következtében nem tudják
adótartozásukat megfizetni. Az adózás
rendjéről
szóló
törvényben
foglalt
kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózó,
illetve az adó megfizetésére kötelezett személy
által előterjesztett kérelem alapján az
adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5
millió Ft összegű adóra, egy alkalommal,
legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési
halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes
részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező
adózó által valószínűsíthető, hogy a fizetési
nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
További könnyítés az adózók számára, hogy a
nem természetes személy adózó, illetve az adó
megfizetésére kötelezett személy által
előterjesztett kérelemre az őket terhelő
adótartozást az adóhatóság egy alkalommal,
legfeljebb 20 százalékkal, de 5 millió Ft-ot meg
nem haladó összegben mérsékli, amennyiben
annak megfizetése a kérelmező gazdálkodási
tevékenységét – ugyancsak a veszélyhelyzetre
visszavezethető okból – ellehetetlenítené. Az
adó mérséklése csak egy adónem tekintetében
kérelmezhető, az adótartozás fennmaradó

összegére pedig halasztás, illetve részletfizetés
nem
engedélyezhető.
Amennyiben
az
adóhatóság az adózó részére már fizetési
kedvezményt adott, az adótartozás nem
mérsékelhető.
Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a
természetes személyek jövedelemadójának
előlegére, a levont jövedelemadóra, a beszedett
adóra, a kifizető által a természetes személytől
levont járulékra, a csoportos adóalany, illetve
a csoportos társasági adóalany számára a
csoport adóalanyiság időszakában.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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