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Perform well in the profession, that's the point. - Camus
Jelentősen egyszerűsödik a SZÉP kártyák felhasználhatósága 2021-ben
A Magyar Közlöny 2021. évi 63. számában,
április 15-én hirdették ki a Széchenyi
Pihenő
Kártya
kibocsátásának
és
felhasználásának szabályairól szóló 76/2018.
kormányrendeletet módosító 178/2021.
kormányrendeletet, amely alapján a
76/2018. kormányrendelet a következő
22.§-sal egészül ki:
„22.§: 2021. december 31-ig az Szja tv. 71.§(1)
bekezdése alapján béren kívüli juttatásként
az egyes alszámlákra utalt Széchenyi Pihenő
Kártya juttatást a szolgáltató a Széchenyi
Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől
eltérően az 5. § (1) bekezdése szerinti eredeti
alszámlánál meghatározott tevékenységi
körébe tartozó szolgáltatás ellenértékének

megfizetésére egy másik alszámlán lévő
egyenleget is elfogadhatja, valamint a
kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő
pénzeszközt a 3. § (2) bekezdésétől eltérően
az 5.§(1) bekezdése szerinti másik
alszámlánál meghatározott szolgáltatás
ellenértékének megfizetésére is – ide nem
értve a szolgáltatás közvetítését –
felhasználhatja.”
A rendeletet április 15-én hirdették ki és a
kihirdetést követő 10. napon, azaz április
25-én (vasárnap) lépett életbe.
A koronavírus járvány terjedése miatt
bevezetett
óvintézkedések
és
a
szolgáltatókat
érintő
korlátozások

következtében sokaknál halmozódott fel
jelentősebb összeg a SZÉP kártyán.
Ezen helyzet feloldására, valamint a
szolgáltatók újraindulásának segítése
céljából született meg az alszámlák
közötti átjárhatóságot biztosító rendelet.
A rendelet értelmében az eredeti
alszámlánál meghatározott tevékenységi
körökbe
tartozó
szolgáltatás

ellenértékének megfizetésére a kártya más
alszámláin összegyűlt összegek is
felhasználhatóak. Eszerint a SZÉP kártya
szállás és szabadidő zsebéből is
költhetünk vendéglátásra, vagy éppen
fordítva.
Fontos kiemelni, hogy a rendelet
átmeneti,
a
számlák
közötti
átjárhatóságot 2021. december 31-ig
biztosítja.

Adózás a rendelet függvényében
Az alszámlák közötti átjárhatóság adózási
szempontból is fontos. 2021. január 01. és
2021. június 30. közötti időszakra
vonatkozóan a rekreációs keretösszeg (a
három alszámlára együttesen folyósítható
juttatások összege) költségvetési szerv
munkáltató esetén 400.000 forint, más
munkáltató esetén 800.000 forint.
2021. első felében a SZÉP kártya megemelt
keretösszeg mellett kedvezőbben is
adózik, ugyanis a feltöltött összegek után
csak 15 százalékos személyi jövedelemadó
fizetési kötelezettség jelentkezik. 2021
július 01-től a rekreációs keretösszeg
minden munkáltató esetében egységesen
450.000 forintra módosul, amelyből:
•
•
•

szálláshely alszámlánál legfeljebb
évi 225 ezer forintot
vendéglátás alszámlánál legfeljebb
évi 150 ezer forintot
szabadidő alszámlánál legfeljebb
évi 75 ezer forintot

lehet béren kívüli juttatásként folyósítani.
Ezzel egyidejűleg társasági adóalany
esetén 15,5%-os szociális hozzájárulási adó
és 1,5%-os szakképzési hozzájárulás, kivas vállalkozás esetén 11% kiva fizetési
kötelezettség is terheli a munkáltatókat.

A megváltozott keretösszeg értelmében,
ha például az első félévben 800.000
forintos keretösszegig lehetett juttatást
adni a munkavállaló számára és ő azt ki is
használta, úgy a második félévben már
nem
adható
SZÉP
kártya
a
munkavállalónak, hanem az a juttatás már
keretösszegen
felül
„egyes
meghatározott juttatásként” fog adózni.
Abban az esetben, ha első félévben
400.000 forintot kapott a munkavállaló
pl. szálláshely számlára, úgy a második
félévben már csak 50.000 forintot kérhet
béren kívüli juttatásként vendéglátás
vagy szabadidő alszámlára, de a
szálláshely számlára már nem. Egy újabb
példával élve, ha a munkavállaló az első
félévben kapott 100.000 forintot
vendéglátás számlára, úgy a második
félévben még 50.000 forintra jogosult
maradt, hiszen az akkori – 2021. július 01től érvényes szabályok szerint – 150.000
forintra módosul a vendéglátásra adható
keret.
Fontos tehát kiemelni, hogy a SZÉP kártya
fentebb részletezett keretösszegei feletti
rész egyes meghatározott juttatásként
adózik.
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Egyes
meghatározott
juttatások
esetében a személyi jövedelemadót, a
szociális hozzájárulási adót, valamint a
szakképzési hozzájárulást az adóalap 1,18szorosa után kell megfizetni. kiva
adóalanyok tekintetében csak az szja után

kell az adóalap kiegészítést alkalmazni.
Ennek megfelelően az adóteher a tarsasági
adóalany esetében 37,76%-ra, kiva
adóalany esetében 28,7%-ra módosul!
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Nem kell megfizetni a 3%-os díjat a fel nem használt összegekre
A március 27-én megjelent 150/2021-es
kormányrendelet értelmében a SZÉP
kártyákon lévő, két évnél régebben fel
nem használt összegekre a járvány miatti
veszélyhelyzet megszűnését követő 60
napig a pénzforgalmi szolgáltatók nem
számolhatják fel a Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátásának
és
felhasználásának
szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm.
rendelet szerinti díjat.

A rendelet értelmében a két évnél
régebben azaz 2019. május 31. előtt utalt,
fel nem használt összegeket érinti a
mentesség a veszélyhelyzet megszűnését
követő 60. napig. A veszélyhelyzet a
napokban 2021. őszéig meghosszabbításra
került, annak pontos dátuma a
dokumentum készítésének pillanatában
nem ismert.

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

HR üzletágunk fő tevékenységi köre a HR
outsourcing, illetve speciális tanácsadási
feladatokat látunk el a vállalati
humánerőforrás-gazdálkodás területén.
Célunk, hogy ügyfeleinkkel stratégiai
szinten
együttműködjünk,
minőségi
megoldásokat és válaszokat kínálva az
emberi
erőforrásokhoz
kapcsolódó
kérdések és feladatok széles skálájához.
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk
bizalommal!
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