FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Cafetéria változások 2017
Az Országgyűlés elfogadta az
adótörvény-csomagot, a Nemzetgazdasági Minisztérium módosító
javaslatával együtt, amely – többek
között – 2017-től a béren kívüli és az
egyes
meghatározott
juttatások
adózási feltételrendszerét is átalakítja.

Kis Gábor

„Az Országgyűlés
elfogadta az
adótörvény-csomagot,
a Nemzetgazdasági
Minisztérium
módosító javaslatával
együtt, amely – többek
között – 2017-től a
béren kívüli és az
egyes meghatározott
juttatások adózási
feltételrendszerét is
átalakítja.”

A változtatások legfontosabb eleme,
hogy 2017. január 1-től béren kívüli
juttatásnak minősül az évi 100 ezer
forintot
meg
nem
haladó
pénzösszeg, ami után nem a
magánszemélynek kell a közterheket
megfizetnie, hanem a munkáltatót
terheli az összeg 1,19-szerese után a
15 százalékos személyi jövedelemadó
és 14 százalékos egészségügyi
hozzájárulás (34,51% közteher).

•
a szálláshely alszámlára utalt,
kormányrendeletben meghatározott
szálláshely-szolgáltatásra
felhasználható – több juttatótól
származóan együttvéve – legfeljebb
225 ezer forint támogatás;
•
a vendéglátás alszámlára
utalt,
melegkonyhás
vendéglátóhelyeken
(ideértve
a
munkahelyi
étkeztetést
is)
kormányrendeletben meghatározott
étkezési szolgáltatásra felhasználható
– több juttatótól származóan
együttvéve – legfeljebb 150 ezer
forint támogatás;
•
a szabadidő alszámlára utalt,
a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az
egészségmegőrzést
szolgáló,
kormányrendeletben meghatározott
szolgáltatásra felhasználható – több
juttatótól származóan együttvéve –
legfeljebb 75 ezer forint támogatás.ű

A törvény előírása „pénzösszegre”,
vagyis akár készpénzben, akár banki
utalás révén történő juttatásra
vonatkozik majd, ami azt is jelenti,
hogy a rendelkezést az utalvány
SZÉP-kártya
alszámláira
formájában adott juttatásra nem A
kedvezményesen utalható összegek
lehet alkalmazni.
együttvéve
450
ezer
forintot
jelentenek.
Azonban
a
kedvezményes
Kedvezményesen adózó béren kívüli
juttatásnak minősülnek továbbá adózás lehetőségét korlátozta a
2017. január 1-jétől a SZÉP-kártya jogszabály, így az – a pénzben adott
alszámláira
a
törvényben juttatással együtt – legfeljebb évi 200
meghatározott kereteken belül utalt ezer forint lehet, ha a munkáltató
költségvetési szerv, más munkáltató
juttatások is, azaz
esetében pedig évi 450 ezer forint a
maximum
(éves
rekreációs
keretösszeg).
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Külön rendelkezés írja elő, hogy ha a pénzben
adott juttatás összege az adóévben meghaladja a
100 ezer forintot, illetve az adóévben a juttatás
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal
arányos összeget, a többletrész után a juttatásra
jogosító jogviszony alapján kell – a kifizetés
hónapjára – az adókötelezettséget megállapítani.
A rekreációs keretösszeget meghaladó juttatás
egyes meghatározott juttatásnak minősül,
amelynek 1,19-szerese után a juttatónak 15
százalékos személyi jövedelemadót és 27
százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie
(49,98% közteher).
2017. január 1-től a korábban megszokott
juttatások – ide értve például: az üdülési
szolgáltatást,
munkahelyi
étkeztetési,
iskolakezdési támogatást, helyi utazási bérletet,
önkéntes
kölcsönös
biztosító
pénztárihozzájárulást – magasabb adóteherrel adóznak.

Az említettek 2016. december 31-éig béren kívüli
juttatásnak minősülnek az SZJA törvény hatályos
71. paragrafusa szerint. 2017. január 1-jétől
viszont az említett hozzájárulások kikerülnek a
kedvezményes körből, és már csak egyes
meghatározott
juttatásként
adhatják
a
munkáltatók, a jelenlegi 14 helyett 27 százalékos
egészségügyi hozzájárulás megfizetése mellett
(49,98% közteher).
A cafetéria-csomagba új adómentes elemként
vonható be a munkáltató által ingyenesen vagy
kedvezményesen
juttatott,
valamennyi
munkavállaló (ideértve a munka törvénykönyve
előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt
munkavállalót is) részére azonos feltételekkel,
vagy
valamennyi
munkavállaló
által
megismerhető belső szabályzat alapján biztosított,
az egészségügyért felelős miniszter által
meghatározott egészségügyi ellátás, kivéve az
utalvány formájában biztosított juttatást.

Leggyakrabban használt cafetéria elemek várható közterhe 2017. január 1-től
Cafetéria eleme

Várható közteher

Munkahelyi étkezés (*)

Korlátozás nélkül 49,98%

Erzsébet utalvány(*)

Korlátozás nélkül 49,98%

Helyi utazási bérlet (*)

Korlátozás nélkül 49,98%

Iskolakezdési támogatás (*)

Korlátozás nélkül 49,98%

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Havonta a minimálbér 50 százalékáig 49,98%

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár

Havonta a minimálbér 30 százalékáig 49,98%

hozzájárulás
Készpénz kifizetés cafetériában (**)

Évente 100.000 Ft-ig 34,51%

Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla

Évente 150.000 Ft-ig 34,51%

(**)
Széchenyi Pihenőkártya szállás alszámla (**)

Évente 225.000 Ft-ig 34,51%

Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla

Évente 75.000 Ft-ig 34,51%

(**)
Sportrendezvényre szóló belépő

Korlátozás nélkül adómentes

Kulturális belépő

Évente 50.000 Ft-ig adómentes

Óvoda, bölcsőde

A költségek mértékéig adómentes

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.
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Mobilitási célú lakhatási támogatás (*)

Havonta a minimálbér 40-25-15 százalékáig
adómentes

Lakáscélú támogatás (*)

30% max. 5 millió Ft 5 évben adómentes

Kockázati biztosítás (pl. egészség) (*)

Havonta a minimálbér 30%-ig adómentes

Egészségügyi ellátás (*)

Korlátozás nélkül adómentes

(*) A jelölt juttatások kiadási feltételeinek betartásával.
(**) A jelölt juttatások együttes értékét is vizsgálni szükséges.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.
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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.

