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Hamarosan lejár a SZÉP kártya juttatások felhasználási ideje

Kis Gábor

„Május 31-én lejár a
népszerű készpénzhelyettesítő fizetési
eszközre utalt
összegek
felhasználásának
határideje.”

Május 31-én lejár a népszerű rekreációs keretösszeg mértékéig
készpénz-helyettesítő
fizetési nyújthat béren kívüli juttatást.
eszközre
utalt
összegek
felhasználásának határideje.
A munkáltató által a SZÉP
kártyára utalt támogatás a
A SZÉP kártya kibocsátásának és személyi
jövedelemadó
felhasználásának
szabályairól rendszerében tehát továbbra is a
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet kedvezményes adózású béren
(Rendelet) értelmében a SZÉP kívüli juttatások körébe tartozik
kártya elektronikus utalványt a évi 450 ezer forint keretösszegig,
juttatás évét követő második ami három egymástól elkülönített,
naptári év május 31-ig kell különböző célt szolgáló alszámlára
felhasználni. A fel nem használt utalható a következők szerint:
elektronikus utalványok lejártnak • szálláshely
alszámlájára
minősülnek, amelyek ellenértékét
utalható, külön jogszabályban
az intézménynek vissza kell
meghatározott
szálláshely
fizetnie a munkáltatónak vagy
szolgáltatásra felhasználható jogutódjának az elektronikus
több juttatótól származóan
utalvány lejárata évének június 30.
együttvéve - legfeljebb 225
napjáig kivéve, ha a munkáltató
ezer forint támogatás;
jogutód nélkül megszűnt. Ez • vendéglátás
alszámlájára
annyit jelent, hogy 2018. július 1utalható,
melegkonyhás
jétől a 2016. évben nyújtott SZÉP
vendéglátó-helyeken (ideértve
kártya juttatások felhasználási
a munkahelyi étkeztetést is)
határideje jár le, melyek összegét a
külön
jogszabályban
kártyakibocsátó intézmény köteles
meghatározott
étkezési
visszafizetni a munkáltatónak.
szolgáltatásra felhasználható több juttatótól származóan
Bár a béren kívüli juttatások köre
együttvéve - legfeljebb 150
2017. január 1-jétől gyakorlatilag
ezer forint támogatás;
csak a SZÉP Kártya juttatásra és a • szabadidő
alszámlájára
100
ezer
forintos
éves
utalható,
a
szabadidőkeretösszeget meg nem haladó
eltöltést, a rekreációt, az
készpénz juttatásra korlátozódik,
egészségmegőrzést szolgáló,
de az a szabály változatlan maradt,
külön jogszabályban meghogy a munkáltató ugyanazon
határozott
szolgáltatásra
munkavállalója
részére
egy
felhasználható - több juttatóadóéven belül 450 ezer forint ún.
tól származóan együttvéve 2018. május 11.
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legfeljebb 75 ezer forint támogatás.
A fenti egyedi értékhatárokig a juttatás
értékének 1,18 szorosa után a munkáltató 15
százalék személyi jövedelemadót és 14 százalék
egészségügyi hozzájárulást, összesen 34,22
százalék közterhet fizet 2018-ban.
A dolgozó által fel nem használt és visszautalt
összeg miatt a munkáltató a korábban tett
adóbevallását nem önellenőrizheti, tehát a
befizetett közteher nem kérhető vissza.
Továbbá az így szerzett bevétel egyéb
bevételként
növeli
az
adózás
előtti
eredményét, amely után a 9 százalék társasági
adót is meg kell fizetnie. Ugyanakkor
lehetőség van arra is, hogy a munkáltató a
„lejárt” juttatás visszautalt összegét újra
juttatásokra fordítsa, természetesen az adott
juttatásra jellemző közteher – ismételt –
megfizetése mellett.

A szolgáltató – a kártyával azonosított
elektronikus utalvány elfogadás esetén –
kizárólag a tevékenységi körébe tartozó, a
kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti
felhasználásnak jogszerűen megfelelő, és
kizárólag a Rendeletben szereplő belföldi
szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója
részére, a SZÉP kártya mindhárom alszámlája
terhére.
SZÉP Kártya birtokosként nemcsak a
juttatásként kapott összeget indokolt idejében
elkölteni,
de
sok
kellemetlenségtől
megkímélheti magát a kártyabirtokos, ha
idejében
meggyőződik
kártyájának
érvényességi dátumáról is.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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