FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A munkáltató által biztosított személygépjármű adókötelezettsége

Kis Gábor

„A NAV által adott
tájékoztatás alapján
fennáll az
adómentesség, ha a
kifizető egy konkrét
kiküldetéshez
biztosítja a cégautót a
magánszemély
számára, aki ehhez
kapcsolódóan
hétköznapokon, vagy
hétvégén magáncélra
is használja azt.
Szintén nem
keletkezik
adókötelezettség, ha a
magánszemély a
társaság által a
rendelkezésére
bocsátott
személygépkocsit
kizárólag magáncélra
használja.”
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Fejtörést
okozhat
a
munkáltatóknak, hogy a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. tv. 1. sz. melléklet 8.37.
pontja alapján adómentes-e a
kifizető
által
biztosított
személygépjármű
magáncélú
használata valamennyi esete,
függetlenül
attól,
hogy
a
munkáltató,
kifizető
által
biztosított személygépjárművet a
magánszemély rendszeresen, vagy
eseti jelleggel, vagy egyáltalán nem
használja hivatalos célra. Kérdéses
lehet számos esetben, hogy a
törvény szövegében a „biztosított
személygépkocsi” hivatalos célú
használatra utal-e, vagy akár a
kizárólagosan
magáncélú
használatra átadott gépjármű is
adómentes juttatás.
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Emellett kérdéses lehet, hogy a
személyi jövedelemadó mentesség
arra az esetre is vonatkozik,
amikor
a
munkáltató
úgy
biztosítja a személygépkocsit, hogy
az nincs rendszeres használatban a
munkavállalónál,
hanem
egy
konkrét kiküldetéshez biztosítják
számára, és ehhez kapcsolódóan a
munkavállaló
kérésére
a
munkáltató
térítés
nélkül
engedélyezi a hétközi és hétvégi
hazavitelt és az egyéb magáncélú
használatot is. Mindemellett,
amennyiben a munkáltató a
tulajdonában lévő, vagy általa
tartósan vagy akár egy napra bérelt
személygépkocsit a munkavállalói
részére Cafetéria rendszerben
választásos alapon kívánja juttatni,
akkor is az Szja tv. 8.37. pontja
szerint kezelendő-e a juttatás?
A
fenti
kérdésekre
adott
útmutatást az adóhatóság a
közelmúltban.
Az
Szja.
tv.
hivatkozott
szabálya
alapján
megerősítették, hogy fennáll az
adómentesség, ha a kifizető egy
konkrét kiküldetéshez biztosítja
a cégautót a magánszemély
számára, aki ehhez kapcsolódóan
hétköznapokon, vagy hétvégén
magáncélra is használja azt.
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Az adómentességet nem befolyásolja az sem,
hogy a kifizető lízinggel szerzett, vagy általa
bérbe vett személygépjárművet bocsát a
magánszemély rendelkezésére. Nem zárható
ki az adómentesség továbbá akkor sem, ha a
juttatásban részesülő magánszemély hivatalos
célra, hivatali, üzleti útra egyáltalán nem
használja a személygépkocsit. Mindezek
alapján, ha a magánszemélyek a társaság által
rendelkezésükre bocsátott személygépkocsit
magáncélra használják, abban az esetben
nem keletkezik adókötelezettségük.

alapelvi
szinten
rögzíti,
hogy
magánszemélynek kifejezetten bérként vagy
tevékenység ellenértékeként adott juttatások
nem tartozhatnak kedvező adózási megítélés
alá, azok adókötelezettségét a juttatást
megalapozó
jogviszonyból
származó
bevételekre irányadó általános szabályok
szerint kell meghatározni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

A személygépkocsi magáncélú használata
önmagában tehát nem keletkeztet adó- és
járulékfizetési
kötelezettséget
sem
a
kifizetőnél, sem a magánszemélyeknél, és
nincs akadálya annak, hogy azt a munkáltató
akár a Cafeteria keretein belül nyújtsa a
munkavállalók számára. A személygépkocsi
biztosítása során azonban a kifizetőnek,
munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra,
hogy a juttatást nem lehet a tevékenység
ellenértékeként nyújtani. Az Szja tv. ugyanis
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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