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Szakképzési hozzájárulásra vonatkozó jogszabály módosítások hatása a
béren kívüli juttatások adóterheire

Kis Gábor
„2021. január 28-án

jelent meg a
veszélyhelyzet ideje
alatt igénybe vehető
szakképzésihozzájáru
lás-fizetési
kedvezményről szóló
22/2021. (I. 28.) számú
Korm. rendelet, amely
igyekszik tisztázni a
béren kívüli juttatások
után fizetendő
közterhekre
vonatkozó
szabályokat,
tekintettel a 2021.
január 1-jétől hatályba
lépett változásokra,
valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal –
korábban közölt –
eltérő értelmezésére
is.”
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rendelet, amely igyekszik tisztázni
a béren kívüli juttatások után
fizetendő közterhekre vonatkozó
szabályokat, tekintettel a 2021.
január 1-jétől hatályba lépett
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Adó- és Vámhivatal – korábban
közölt – eltérő értelmezésére is.

A
béren
kívüli
juttatások
tekintetében
azonban
figyelemmel
kell
lenni
a
veszélyhelyzet
megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról
és járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvényben
meghatározott
átmeneti
rendelkezésekre is, amely alapján
– az értékhatárokra is tekintettel –
2021. június 30-ig nem keletkezik
szociális hozzájárulási adófizetési
kötelezettség a SZÉP-kártya
A szociális hozzájárulási adóról
kártyaszámlájára utalt összeg
szóló (2018. évi LII.) törvény
vonatkozásában.
alapján adófizetési kötelezettség
terheli a személyi jövedelemadóról A szakképzésről szóló (2019. évi
szóló törvény szerinti külön adózó LXXX.) törvény 106. § (1)
jövedelmek közül – többek között bekezdése tartalmazza azt, hogy
–
2021. január 1-jétől a szakképzési
• a béren kívüli juttatásokat hozzájárulás alapja a szakképzési
kötelezettet
(SZÉP kártya juttatás a hozzájárulásra
jogszabályban
terhelő szociális hozzájárulási
meghatározott
adó alapja. A módosítást követően
értékhatárokig), továbbá
tehát a béren kívüli juttatások
• a béren kívüli juttatásnak után is szakképzési hozzájárulási
nem
minősülő
egyes fizetési kötelezettség keletkezik
meghatározott juttatásokat főszabály szerint, az átmeneti
szabályok
figyelmen
kívül
is.
hagyásával.
.
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A frissen megjelent Kormányrendelet tisztázza
a
fenti
helyzetből
fakadó
eltérő
értelmezéseket, így átmeneti rendelkezést ír
elő a jogszabály módosítás alkalmazásának
tekintetében. A rendeletben foglaltak alapján a
béren kívüli juttatásokat és a béren kívüli
juttatásnak
nem
minősülő
egyes
meghatározott juttatásokat a szakképzési
hozzájárulás alapjának számítása során
figyelmen kívül kell hagyni, így nem
keletkezik utánuk szakképzési hozzájárulási
adófizetési
kötelezettség.
A
Kormányrendeletben foglaltakat a 2021.
január hónapban jutatott összegek esetében is
figyelembe kell venni.

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

A jogszabály a tervek szerint a veszélyhelyzet
megszűnéséig biztosítja a fent bemutatott
kedvezményt.
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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