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Cafeteria szabályok változása - SZÉP kártya kedvezmények időbeli
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„A veszélyhelyzethez

kapcsolódóan 450
ezer forintról 800
ezer forintra
emelkedett a béren
kívüli juttatásként
igénybe vehető SZÉP
kártya juttatás
összege, amennyiben
a megemelt összegű
juttatás teljes összege
2021. június 30-ig
megérkezik a
munkavállaló
kártyájára. A
jogszabály módosítást
követően a június 30-i
határidő változik
december 31-ére.
Ezáltal jelentősen
csökken a SZÉP
kártyával kapcsolatos
adminisztráció és ez
további lehetőséget
jelent a
munkavállalóknak is.
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A belföldi fogyasztás növelése
érdekében, a veszélyhelyzethez
kapcsolódóan, már korábban
jelentősen bővült a béren kívüli
juttatásként igénybe vehető SZÉP
kártya
juttatások
éves
keretösszege. A teljes éves
keretösszeg 450 ezer forintról 800
ezer forintra emelkedett. Ezen
belül a szálláshely alszámla
keretösszege 225 ezer forintról 400
ezer forintra, a vendéglátás
alszámla keretösszege 150 ezer
forintról 265 ezer forintra, míg a
szabadidő alszámla keretösszege
75 ezer forintról 135 ezer forintra
változott.

2021. július 8.

Az eredeti, magasabb keretösszeg
igénybevételének
a
feltétele
ugyanakkor az volt, hogy a teljes
juttatás összegének 2021. június
30-ig meg kell érkeznie a
munkavállaló számlájára. Ugyanis
a 2021. július 1. és december 31.
között
adott
SZÉP
kártya
juttatások esetében a keretösszeg a
régi, azaz 450 ezer forint maradt.
Ez a gyakorlat egyrészt a
bérszámfejtőknek
okozott
adminisztratív
többletterhet,
másrészt azon dolgozók estek el a
lehetőségtől, akiknek az éves
cafeteria keretösszegük lehetővé
tette volna, hogy az egész év során
a 800 ezer forintos kedvezményes
keretet kihasználják, de június 30ig csak annak időarányos részét
tudták figyelembe venni, így
esetükben gyakorlatilag maradt az
éves 450 ezer forintos keretösszeg.
A változás következtében a 800
ezer forintos megemelt SZÉP
kártya keretösszeg alkalmazhatósága
év
végéig
meghosszabbodik.
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Ezt a rendelkezést egészíti ki az az április 25én hatályba lépett intézkedés, melynek
értelmében az év végéig szabad az átjárás a
SZÉP-kártya alszámlák között. Így a kártya
tulajdonosa döntheti el, hogy például a
szálláshelyre kapott juttatást melegétel
vásárlásra fordítsa-e, ha ezen a nyáron még
óvatosságból
vagy
az
egészségügyi
körülményei miatt nem tervez nyaralást és
ennek megfelelően szálláshely szolgáltatás
igénybevételt.

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

Az ideiglenes könnyítések deklarált célja, hogy
elősegítse a gazdaság újraindítását a
koronavírus-járvány harmadik hullámának
lecsillapodását követően.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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