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Munkáltató által adható segélyek adómentessége
A béren kívüli juttatási rendszer
átalakításával
lecsökkent
az
adómentesen adható juttatások
köre, a munkáltatónak kevesebb
lehetősége van a munkavállalója
adómentes
támogatására.
Kérdésként merülhet fel, hogy a
munkáltató
adhat-e
segélyt
adómentesen?
Kis Gábor
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Temetési segély
A temetési segély adómentesen
adható az elhunyt házastársa,
vagy
egyeneságbeli
rokona
részére
(tehát
az
elhunyt
élettársának
nem
adató
adómentes temetési segély). A
segély juttatója lehet akár az
elhunyt, akár a hozzátartozó
munkáltatója is. A kifizethető
segélynek nincs jogszabály által
meghatározott felső korlátja, és a
temetési költségek számlával
történő igazolása sem szükséges.

Hétköznapi értelemben segély
alatt a vissza nem térítendő,
pénzben vagy más formában
nyújtott segítséget, támogatást,
adományt értjük, azonban a
személyi jövedelemadóról szóló
törvény szűkebben értelmezi a
Kegyeleti ellátás
segély fogalmát.

A kegyeleti ellátás az előzőnél jóval
szélesebb
körben
adható
támogatási forma, melyet az
adómentes, nem pénzben kapott
juttatások között nevesít a
jogszabály. A törvény alapján
bármely cég, vagy szervezet a
saját halottjának tekintheti az
Így adómentesen adható a elhunytat, és magára vállalhatja a
munkáltató által a temetési segély, kegyeleti szolgáltatások összes
a kegyeleti ellátás, és az elemi kár költségét (például: hamvasztás,
miatti juttatás.
sírhely, virág). Kegyeleti ellátás
Az Szja törvény 1. sz. melléklete a
segélyt a szociális és más ellátások
közül
adómentesen
adható
juttatások,
valamint
károk
megtérülése és kockázatok viselése
körében említi.
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esetében a költségek igazolására a költséget
viselő nevére kiállított számlák szükségesek,
amelyek
alapján
lehet
adómentesen
megtéríteni az összeget a hozzátartozóknak.
Nyugdíjazott munkavállaló hozzátartozójának
temetési segély nem adható adómentesen,
viszont kegyeleti ellátás adható, ha a társaság a
saját hallottjának tekinti az elhunytat.
A törvény nem zárja ki, hogy akár a költséget
viselő
szervezze,
fizesse
a
kegyeleti
szolgáltatásokat (kegyeleti ellátás keretében),
és emellett temetési segélyt is nyújtson
adómentesen az elhunyt munkavállaló fent
nevesített hozzátartozójának.
Mivel a kifizethető összegeknek egyik esetben
sincs felső korlátja, így a rendeltetésszerű
joggyakorlás elvei mentén határozható meg a
segély összege, igazodva az elhunyt szociális
helyzetéhez.

baleset esetén, különösen lakás helyreállítása,
újjáépítése céljából. [Szja tv. I.sz. melléklet 6.1.]
A jogszabály alapján elemi kárnak minősül az
elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz,
a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-,
a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés,
valamint a természeti vagy a biológiai eredetű
tűz) okozta kár, amelynek igazolására a kár
tényét tartalmazó okmány (pl. biztosító,
katasztrófavédelem által kiállított jegyzőkönyv
stb.), vagy - ha nem rendelkezik tőle független
szervezet által kiadott okmánnyal - a károsult
által kiállított jegyzőkönyv szolgál.
Nyújtott segélyek elszámolása a társasági
adóban
A vállalkozás érdekében felmerült költségnek
minősül
az
adózó
által
a
vele
munkaviszonyban álló magánszemély, vagy a
vele korábban munkaviszonyban álló, saját
jogú nyugdíjas magánszemély, illetve az
említett magánszemélyek özvegye, kiskorú
közeli hozzátartozója részére juttatott segély.

Elemi kár miatti juttatás
Az Szja törvény alapján adómentes az a
juttatás, amelyet a magánszemély, mint
károsult kap a munkáltatójától segélyként,
támogatásként elemi kár, katasztrófa, tűzkár,

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

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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