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 A béren kívüli juttatások köre:

 Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó
Munkahelyi étkeztetés – 12.500 Ft/hó
Helyi közlekedési bérlet – bérlet árának összegéig
 Iskolakezdési támogatás – min. bér 30 %-áig / gyermek / szülő /év
Önkéntes egészségpénztári tagdíj hozzájárulás és önsegélyező pénztári 

tagdíj hozzájárulás – együttesen a min. bér 30 %-áig /hó
Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás – min. bér 50 %-áig
 Iskolarendszerű képzés költségeinek átvállalása – min. bér 2,5-szerese
 SZÉP-kártya juttatások

 Vendéglátás – 150.000 Ft/év

 Szálláshely – 225.000 Ft/év

 Szabadidő – 75. 000 Ft/év
Kultúra utalvány – 50.000 Ft/fő/év
Hajrá! Utalvány - korlátlan
 Egészségbiztosítás és kockázati biztosítások – együttesen a min. bér 30 %-a 

/hó
 Lakáscélú munkáltatói támogatás – vételár 30 %-áig, de legfeljebb 

5 mill. Ft-ig



 Az egyes meghatározott juttatásnak minősülő 
juttatások köre:

Béren kívüli juttatásokra meghatározott (egyedi és 
összesített) keretösszeg feletti juttatás (pl. 
ajándékutalványok)

Munkáltató által minden dolgozónak azonos módon 
és mértékben adott bármilyen juttatás



 A fizetendő közterhek mértéke:
Alapja a juttatás értékének 1,19-szorosa

Szja a fenti alap 16 %-a 

Egészségügyi hozzájárulás a béren kívüli juttatások 
esetében a fenti alap 14 %-a, az egyes 
meghatározott juttatások esetében 27 %-a

 Adómentes juttatások köre:
Kultúra utalvány

Hajrá! Utalvány

Egészségbiztosítás, kockázati biztosítások

Lakáscélú munkáltatói támogatás



 A béren kívüli juttatások egyedi korlátai és
keretösszeg rendszere

Keretösszeg: kedvezményes adózás mellett
összesen legfeljebb nettó 200.000 Ft/fő/év
juttatható

Erzsébet utalvány
Munkahelyi étkeztetés
Helyi közlekedési bérlet
Iskolakezdési támogatás
Önkéntes egészségpénztári tagdíj hozzájárulás
Önsegélyező pénztári tagdíj hozzájárulás
Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás
Iskolarendszerű képzés költségeinek átvállalása



Rekreációs keretösszeg: kedvezményes adózás
mellett összesen legfeljebb nettó 450.000 Ft/év
juttatható

 SZÉP-kártya juttatások

 Vendéglátás 
 Szálláshely 
 Szabadidő

A keretösszeg és a rekreációs keretösszeg
együttesen nem haladhatja meg a 450.000 Ft/év
összeget!

Az éves keretösszegeket a foglalkoztatás naptári
napjaival arányos összegben kell megállapítani.



 Juttatások adómértékének meghatározása:

1. Egyes juttatások egyedi korlátainak vizsgálata

2. Az ún. keretösszeg szabálya alá eső juttatások 
összegének vizsgálata

3. Az ún. rekreációs keretösszeg szabálya alá eső 
juttatások összegének vizsgálata

A fenti szabályokat egymásra épülően kell
alkalmazni.



 Munkavállalói nyilatkozat alapján:
SZÉP-kártya juttatás vendéglátás: 12.500 Ft/hó 

(150.000 Ft/év)

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 5.000 Ft/hó 
(60.000 Ft/év)

Erzsébet utalvány: 10.000 Ft/hó (96.000 Ft/év)

 Adózás alakulása:
Egyedi korlátok vizsgálata:

- Erzsébet utalványból 2.000 Ft nem kedvezményes adózású

Keretösszeg vizsgálata:

5.000 Ft+ 8.000 Ft = 13.000 Ft * 12 hó = 156.000 Ft

Rekreációs keretösszeg vizsgálata:

450.000 Ft – 156.000 Ft = 294.000 Ft



 Munkavállalói nyilatkozat alapján:
SZÉP-kártya juttatás vendéglátás: 12.500 Ft/hó (150.000 

Ft/év), szállás : 10.000 Ft/hó (120.000 Ft/év)

Önkéntes nyugdíjpénzt hozzájárulás: 5.000 Ft/hó (60.000 
Ft/év)

Helyi bérlet hozzájárulás:  5.000 Ft/hó (60.000 Ft/év)

Erzsébet utalvány: 8.000 Ft/hó (96.000 Ft/év)

 Adózás alakulása:

Egyedi korlátok vizsgálata: ok

Keretösszeg vizsgálata:

5.000 Ft+ 5.000 Ft + 8.000 Ft = 18.000 Ft * 12 hó = 
216.000 Ft

16.000 Ft nem kedvezményesen adózik

Rekreációs keretösszeg vizsgálata:
450.000 Ft – 200.000 Ft = 250.000 Ft, 

20.000 Ft nem kedvezményesen adózik



Az adminisztrációt érintő szabályok

Megváltozott a keretösszegek túllépése miatti 
bevallási és adófizetési kötelezettség ideje:

Kilépő dolgozó: a munkaviszony megszűnésének 
hónapja

Egész évben jogviszonyban lévő munkavállaló: az 
évzárás hónapja (korábban májusban)



 Első házasok kedvezménye

Legalább az egyik fél első házasságkötése

Adóalap csökkentés: 31.250 Ft/hó együttesen

Első jogosultsági hónap a házasságkötés hónapja

Max. 24 hónapig érvényesíthető, ezen belül a 
családi kedvezményre való jogosultság hónapjáig

Megosztható – közös nyilatkozat

Előleg számításánál figyelembe vehető



 Családi kedvezmény
 Fokozatosan nő a két eltartottat nevelők 

kedvezménye:
2016. évben 78.125 Ft
2017. évben 93.750 Ft
2018. évben 109.375 Ft
2019. évben 125.000 Ft

2015-ben a kedvezmény mértéke 
változatlan: 

Egy-két eltartott esetén 62.500 Ft/hó/eltartott
Három és minden további eltartott esetén 206.250 

Ft/hó/eltartott



 Rendszeresen ismétlődő bevétel (pl. tartós megbízás)
esetén a kifizető érvényesítheti a kedvezményt
nyilatkozat alapján.

 A családi járulékkedvezmény összegét a kifizetőnek is
meg kell állapítania (pl. megbízási díj)

 A családi kedvezmény csak az eltartottak,
kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelének
birtokában érvényesíthető

 Lakáscélú felhasználásnak minősül az
akadálymentesítés is.

 Nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet
megállapítania a munkáltatónak, ha
akadálymentesítésre ad visszatérítendő támogatást.



Köszönöm a figyelmet!

Rácz Sándorné

Telefon: 06/70-271-0670

Email: racz.sandorne@edutax.hu

mailto:racz.sandorne@edutax.hu

